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Het thema voor het seizoen 2019-2020 is ‘Een goed verhaal’. In de kerk leven en 

handelen we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods 

Woord in mensentaal is voor velen van ons een bron van troost, bemoediging 

en inspiratie. Bijbelse verhalen zijn ook een spiegel voor ons dagelijkse leven en 

brengen ons in beweging. We delen het verhaal met anderen en zoeken daarbij 

naar vormen en woorden die aansluiten bij de huidige tijd. We zetten de verhalen 

om naar de praktijk van alledag: we delen lief en leed met elkaar, zorgen voor 

wie kwetsbaar zijn en bieden een luisterend oor aan wie het moeilijk hebben. 

Met gebed, medeleven en financiële steun zijn we er voor elkaar en voor de 

mensen om ons heen.

Als diaken, zwo-of zendingscommissielid, kerkrentmeester, ouderling of 

predikant geeft u het goede verhaal handen en voeten met uw collecten. Om u 

bij dit waardevolle werk te ondersteunen vindt u in dit katern, naast een overzicht 

van alle collecten, praktische tips en materialen. Mijn gebed is dat we als kerk 

ten volle delen van wat ons gegeven is: het verhaal dat ons is verteld, de liefde 

die ons is gegeven en de middelen die ons zijn toevertrouwd.

Jurjen de Groot

directeur Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland
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Tips voor uw collecte(n)

Gebruik de collectematerialen

Breng uw collecte bij gemeenteleden onder de aandacht 

met de speciaal daarvoor ontwikkelde collectematerialen. 

Voor alle collecten zijn folders en een collecteafkondiging 

beschikbaar. Voor de Kerk in Actie-collecten is ook een 

powerpointpresentatie en soms een collectefilmpje te 

downloaden.

Download of bestel deze materialen via  

protestantsekerk.nl/collecterooster

Gebruik de website en andere  

communicatiekanalen van uw gemeente

Bijna elke gemeente heeft een nieuwsbrief, een 

website en soms zelfs een app. Prachtige middelen 

om uw gemeenteleden te informeren. Kondig de 

collecte vooraf aan, bijvoorbeeld met een inspirerend 

verhaal uit het project via kerkinactie.nl/projecten. 

Vermeld na afloop van de collecte op de site en in 

het kerkblad wat deze heeft opgebracht en bedank 

gemeenteleden voor hun gift. 

Organiseer (gratis) een concert of evenement

Organiseer een concert of evenement om op een laagdrempelige manier bij een breed publiek aandacht en 

steun te vragen voor uw collecteproject. Via het platform Zingen in de Kerk of Koren in de Kerk, een initiatief 

van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk, kunt u een concert organiseren met een artiest, koor of band van 

uw keuze. Als kerk stelt u uw gebouw, techniek en menskracht kosteloos beschikbaar, Zingen in de Kerk 

draagt de kosten voor de artiest. Tijdens het concert wordt gecollecteerd voor een project van Kerk in Actie of 

de Protestantse Kerk waar u als diaconie of zwo-commissie geld voor inzamelt. 

Kijk voor meer informatie en voor de beschikbare artiesten, 

koren en bands op zingenindekerk.nl of op korenindekerk.nl
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Extra mogelijkheden bij 
Kerk in Actie-collecten

Extra projectinformatie

Op kerkinactie.nl/projecten vindt u bij veel Kerk in Actie-

projecten, naast de collectefolder en afkondiging, extra 

projectinformatie zoals:

• foto´s van het project

• een powerpointpresentatie en/of filmpje

•  een tweejaarlijkse update: hoe zijn de collecteopbrengsten 

besteed?

Kijk voor deze extra informatie op  

kerkinactie.nl/projecten

Kids in Actie

Met Kids in Actie betrekt u kinderen op een speelse en 

eigentijdse manier bij diaconaat, bijvoorbeeld bij uw 

collecteproject. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de 

wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver 

weg en dichtbij. Op kerkinactie.nl/kidsinactie leest u hoe u 

deze verhalen en nog veel meer leuke ideeën en materialen 

kunt inzetten bij de promotie van een Kerk in Actie-project. 

U kunt zich hier ook aanmelden voor een workshop over 

Kids in Actie in uw eigen gemeente. 

Kijk voor meer informatie en alle materialen op 

kerkinactie.nl/kidsinactie

Advies van uw Kerk in Actie-consulent

Wilt u als gemeente voor langere tijd betrokken zijn bij een 

project van Kerk in Actie? Kijk dan voor meer informatie 

op kerkinactie.nl/projectkiezen of neem contact op met uw 

Kerk in Actie-consulent voor advies op maat. 

Kijk op kerkinactie.nl/consulenten  

voor de contactgegevens 

Wat biedt Kerk in Actie nog meer?

•  Een boekje met ideeën voor leuke fondsenwervende 

acties:‘Samen in actie: tips voor uw collecte of 

fondsenwervende actie’.  

Te bestellen via kerkinactie.nl/webwinkel

•  Themaposters met een thermometer waarmee u kunt 

bijhouden hoeveel er voor een project is opgehaald, 

te bestellen via kerkinactie.nl/webwinkel (zoek op 

‘thermometer’)
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De kerk zijn we samen. We geloven in delen: in gebed, in solidariteit en in gaven. Collecteren is een 

heel concrete manier om te delen met mensen dichtbij en ver weg. Uw collecten maken het werk 

van de kerk mogelijk. U steunt daarmee onder meer het werk van zending en (wereld)diaconaat, het 

ontwikkelen van werkvormen voor jeugdwerk, handreikingen voor pastorale zorg en ondersteuning voor 

pioniersplekken die zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn. Collecteert u ook dit jaar weer mee? 

Nieuwe volgorde

In dit collecterooster staan alle collecten op 

chronologische volgorde. Eerdere jaren begon het 

collecterooster met de Kerk in Actie-collecten, 

gevolgd door de collecten van de Protestantse 

Kerk en JOP, Jong Protestant. Bij iedere collecte is 

nu in de kop aangegeven of het om een collecte 

van de Protestantse Kerk, JOP of Kerk in Actie 

gaat. 

Collecten 2020
Samen maken we het werk van de kerk mogelijk
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Nederland - Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen 

26 JANUARI SIRKELSLAG: COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs 

en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep 

uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland 

om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met 

elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te 

zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. 

Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar 

programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en 

Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen 

kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. 

19 JANUARI

Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is ‘Een goed 

verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. 

Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat 

cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, tijdens 

catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede 

verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast 

worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld 

symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen 

van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de 

Bijbel te openen. 

MAAND VAN DE SPIRITUALITEIT: COLLECTE PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) 

Nederland - Een goed verhaal

protestantsekerk.nl/collecterooster

protestantsekerk.nl/collecterooster

NEDERLAND

NEDERLAND
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Nederland - Relevant en modern trainingsaanbod

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol 

om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de 

Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern 

trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended 

training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een 

interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping 

van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt 

dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De 

Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier 

vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij. 

Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat

2 FEBRUARI

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen 

wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms 

is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda 

steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren 

leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook 

worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers 

aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben 

boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar 

ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

kerkinactie.nl/boerinoeganda

protestantsekerk.nl/collecterooster

COLLECTE PROTESTANTSE KERK (CATECHESE EN EDUCATIE)

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

9 FEBRUARI

OEGANDA

NEDERLAND
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Nederland - Hulp voor mensen zonder papieren

23 FEBRUARI COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT)

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 

verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd 

en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld 

omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd 

in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om 

opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, 

zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en 

Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en 

scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken?

16 FEBRUARI

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met 

een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. 

Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. 

Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan 

een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw 

voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en 

waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun 

de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte. 

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst

kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

kerkinactie.nl/kameroen

KAMEROEN

NEDERLAND
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Meer informatie en alle materialen vindt u vanaf 1 november op 

kerkinactie.nl/40dagentijd

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding 

uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. 

En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Jezus geeft ons 

nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. 

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als 

volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de gemakkelijke weg. Sta op! 

Daarom komen we samen in actie. En bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en 

aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. 

Doe mee, kom in beweging. Sta op!

Sta op!
Leef vanuit geloof, hoop en liefde  

Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, 

is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk 

door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en 

de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag 

meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-

methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen 

mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis 

ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en 

eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen 

met uw collecte!

kerkinactie.nl/40dagentijd

40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE (VOORJAARSZENDING) 1 MAART

GOLFSTATEN

26 FEBRUARI – 11 APRIL 2020

STA OP!
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Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog

15 MAART 40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE (NOODHULP) 

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen 

het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in 

Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We 

verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep 

maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school 

kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun 

uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen. 

8 MAART

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar 

een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen 

wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten 

kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als 

kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-

zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij 

vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van 

het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. 

De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of 

collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving. 

40DAGENTIJDCOLLECTE PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR)

Nederland - Als kerk naar de mensen toe

kerkinactie.nl/40dagentijd

kerkinactie.nl/40dagentijd

NEDERLAND

ZUID-SOEDAN
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Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes 

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de 

landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote 

stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, 

onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen 

met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische 

zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook 

werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de 

meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef straatmeisjs een nieuwe kans!

Nederland - Vakanties met aandacht

22 MAART

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 

mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, 

aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die 

zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren 

vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. 

Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. 

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen 

genieten van een zorgeloze vakantie. Collecteer mee, zodat we deze steun ook in 2020 

weer kunnen bieden. 

kerkinactie.nl/40dagentijd

kerkinactie.nl/40dagentijd

40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT)

29 MAART

NEDERLAND

GHANA
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India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

12 APRIL PASEN: COLLECTE KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en 

buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via 

deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede 

doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-

kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen 

ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel 

aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee 

om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.

5 APRIL

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt 

Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet 

het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal 

van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen 

kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze 

krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. 

In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge 

mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een 

uur. Collecteer mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer jongeren via dit innovatieve 

programma kennis kan laten maken met het paasverhaal. 

PALMPASEN: COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

Nederland - Jongeren doorleven het paasverhaal

kerkinactie.nl/40dagentijd

kerkinactie.nl/40dagentijd

NEDERLAND

INDIA
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Nederland - Jong en oud leren van elkaar 

Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en 

volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken 

tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot 

een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf 

te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, 

mede door gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in 

de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt 

materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. 

Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek 

in de groep begeleidt. Collecteert u mee zodat JOP deze materialen verder kan 

ontwikkelen?

Nigeria - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram

3 MEI

Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het 

is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. 

Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. 

Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden 

hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een 

programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per 

jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen 

en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook 

worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan 

traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en 

tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria. 

kerkinactie.nl/bevrijding

protestantsekerk.nl/collecterooster

COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

75 JAAR BEVRIJDING: COLLECTE KERK IN ACTIE (NOODHULP)

10 MEI

NIGERIA

NEDERLAND
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Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk

31 MEI PINKSTEREN: COLLECTE KERK IN ACTIE (PINKSTERZENDING)

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. 

Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar 

stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer 

christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de 

kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog 

tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, 

vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in 

Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar 

groeiende kerk in Marokko?

24 MEI

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze 

worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar 

school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie 

organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen 

hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en 

werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. 

Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT) 

Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen

kerkinactie.nl/kerkmarokko 

kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda

OEGANDA

MAROKKO
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Colombia - Opvang en hulp voor ontheemden

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen 

de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen 

van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook 

para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van 

de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van 

hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken 

belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar 

een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. 

Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. 

Collecteer mee om dit mogelijk te maken. 

Nederland - Dorpskerken willen van betekenis zijn 

14 JUNI

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken 

elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar 

én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als 

krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid 

van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor 

dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen 

of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te 

ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en-

leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de 

dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

protestantsekerk.nl/collecterooster

kerkinactie.nl/ontheemdencolombia

WERELDVLUCHTELINGENDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT) 

COLLECTE PROTESTANTSE KERK (DORPSKERKEN)

21 JUNI

NEDERLAND

COLOMBIA
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Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

16 AUGUSTUS COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, 

armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het 

gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding 

bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, 

en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen 

aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om 

hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van 

de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om 

met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening 

in Rwanda. 

5 JULI

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 

negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per 

klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun 

werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen 

we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. 

Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes 

die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange 

zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?

COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT)

Nederland - Vakantiepret voor kinderen in armoede 

kerkinactie.nl/kerkrwanda

kerkinactie.nl/vakantietas

NEDERLAND

RWANDA
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Nederland - Kliederkerk geeft hoop

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd 

hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk 

weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en 

dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet 

betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s 

en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden 

gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk 

te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende 

generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in 

het voetspoor van Jezus te gaan. 

Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek 

6 SEPTEMBER

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen 

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen 

veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen 

en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, 

kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk 

alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan 

de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en 

daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in 

werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer op Startzondag mee voor de kerk in 

Ghana! 

kerkinactie.nl/kerknoordghana

protestantsekerk.nl/collecterooster

COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

STARTZONDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

13 SEPTEMBER

GHANA

NEDERLAND
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Wereldwijd - Verlangen naar vrede

27 SEPTEMBER COLLECTE PROTESTANTSE KERK (VREDESWERK)

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die 

voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of 

niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door 

praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in 

oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. 

In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en 

financiële steun voor. Doet u mee?

20 SEPTEMBER

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken 

van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet 

voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land 

waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in 

Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van 

predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van 

kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Collecteer mee om deze 

kerken te versterken!

COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)

Wereldwijd - Versterk de kerk

protestantsekerk.nl/collecterooster

 kerkinactie.nl/najaarscampagne

WERELDWIJD

WERELDWIJD
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Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer 

veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving 

zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de 

dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma 

en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid 

en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de 

allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, 

zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar 

school te laten gaan. 

Israël - Leren door ontmoeting en dialoog

4 OKTOBER

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van 

de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke 

geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op 

en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en 

ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de 

plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, 

ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject 

De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse 

Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, 

onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods 

Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 

protestantsekerk.nl/collecterooster

kerkinactie.nl/zustersrwanda

WERELDVOEDSELDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

ISRAËLZONDAG: COLLECTE PROTESTANTSE KERK (KERK EN ISRAËL) 

18 OKTOBER

ISRAËL

RWANDA
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Nederland - Opvoeden doe je niet alleen

8 NOVEMBER COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En 

waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap 

om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen 

uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP, Jong 

Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en 

producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen 

gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden door te 

geven aan volgende generaties. Collecteer mee, zodat JOP ouders, gezinnen en 

kerken kan blijven ondersteunen bij de geloofsopvoeding. 

1 NOVEMBER

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in 

de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en 

gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen 

uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk 

vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten 

van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een 

belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in 

hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden 

van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte!

COLLECTE KERK IN ACTIE (NAJAARSZENDING)

Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol

protestantsekerk.nl/collecterooster

kerkinactie.nl/vrouwenindonesie

NEDERLAND

INDONESIË
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Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen 

slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig 

personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde 

het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school 

zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. 

Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie 

kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De 

onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen 

en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven 

van deze kinderen met deze advenstcollecte.

Nederland - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

22 NOVEMBER

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk 

binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor 

mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, 

een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de 

aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht 

aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte 

voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden 

van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk 

biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en 

andere trainingen mogelijk. 

protestantsekerk.nl/collecterooster

kerkinactie.nl/kinderenoekraïne

ADVENT: COLLECTE KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)

COLLECTE PROTESTANTSE KERK (PASTORAAT)

29 NOVEMBER

NEDERLAND

OEKRAÎNE
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Nederland – Daarom Kerst

20 DECEMBER COLLECTE PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) 

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel 

mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we 

mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons 

mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en 

activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met 

de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen 

aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook 

zijn er via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige 

kerstconcerten. Collecteer mee voor de ontwikkeling van deze materialen en 

activiteiten, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen.

6 DECEMBER

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om 

iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn 

er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie 

wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat 

doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale 

rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver 

weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen 

voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee 

om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat. 

COLLECTE KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)

Nederland - Kinderen betrekken bij diaconaat

protestantsekerk.nl/collecterooster

kerkinactie.nl/kidsinactie

WERELDWIJD

NEDERLAND
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www.kerkinactie.nl/kerst

Kinderen in de knel

Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in 

armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruik of verwaarloosd. 

Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de 

kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat  

in de collectematerialen, vindt u in de loop van 2020 op kerkinactie.nl/kerst.

KERST: COLLECTE KERK IN ACTIE (KINDEREN IN DE KNEL)

25 DECEMBER



Vragen en antwoorden

Waarom collecteren voor het werk van de Protestantse 

Kerk, JOP en Kerk in Actie?

De dienstenorganisatie werkt voor en namens de plaatse-

lijke gemeenten. Kerk in Actie voert namens de gemeenten 

het zendings- en (wereld)diaconale werk uit. Met de collec-

ten maakt u al dit werk van de Protestantse Kerk, JOP en 

Kerk in Actie mede mogelijk. 

Waarom een landelijk collecterooster?

Het landelijke collecterooster is de leidraad voor het opstel-

len van uw plaatselijke collecterooster, waarbij er voldoen-

de ruimte is om te collecteren voor eigen diaconale en 

kerkrentmeesterlijke doeleinden. Met een landelijk rooster 

dat door veel gemeenten gevolgd wordt, is het mogelijk 

om goede ondersteunende materialen bij de collecten te 

maken, zoals bijvoorbeeld een collectefolder.

Op welke rekening kan een collecteopbrengst worden 

overgeschreven?

Via collecten.pkn.nl (zonder www) kan de penningmeester 

online per collecte de afdracht regelen. Uiteraard kan dit 

ook via bankoverschrijvingen. Op pagina 26 en 27 van dit 

katern vindt u alle gegevens hiervoor.

Is er nog andere ondersteuning mogelijk vanuit de  

dienstenorganisatie? 

Ook in 2020 kan de Protestantse Kerk gemeenten helpen 

bij de geldwerving voor kerkrentmeesterlijke en diaconale 

doelen en bij het opstellen van beleid voor het besteden 

van diaconaal geld. Kerk in Actie kan meedenken bij het 

uitvoeren van diaconaal beleid. Vanuit de Protestantse 

Kerk worden de kerkrentmeesters waar nodig bijgestaan. 

Interesse? Neem contact op met de coördinator fondsen-

werving via info@protestantsekerk.nl. 

Zijn er ondersteunende materialen beschikbaar?

Voor alle collecten komen in 2020 een folder en een 

collecteafkondiging beschikbaar. Voor sommige 

collecten komen extra materialen beschikbaar zoals 

een powerpointpresentatie, een filmpje of liturgie-

suggesties. Alle informatie is digitaal beschikbaar 

via kerkinactie.nl/collecte en protestantsekerk.nl/

collecterooster. Collectefolders zijn te bestellen in de 

webwinkel van de Protestantse Kerk (protestantse-

kerk.nl/webwinkel). 
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DATUM COLLECTEONDERWERP REKENINGNUMMER OMSCHRIJVING

19 januari Collecte Missionair NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Missionair januari

26 januari Collecte Jeugdwerk (JOP) NL 52 ABNA 0414 141 415
Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte JOP januari

2 februari
Collecte Kerk in Actie  
(Werelddiaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie 
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat 2 februari

9 februari Collecte Catechese en Educatie NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Catechese en Educatie

16 februari
Collecte Kerk in Actie  
(Werelddiaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat 16 februari

23 februari
Collecte Kerk in Actie  
(Diaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Diaconaat februari

1 maart
Collecte Kerk in Actie  
(Zending)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Voorjaarszending

8 maart Collecte Missionair NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Missionair maart

15 maart
40dagentijdcollecte  
Kerk in Actie

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. 40dagentijdcollecte 15 maart

22 maart
Collecte Kerk in Actie  
(Diaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Diaconaat maart

29 maart
40dagentijdcollecte  
Kerk in Actie

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. 40dagentijdcollecte 29 maart

5 april
Palmpasen:  
Collecte Jeugdwerk (JOP)

NL 52 ABNA 041 41 41 415
Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte JOP Palmpasen

12 april Pasen: Collecte Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Paascollecte

3 mei
Collecte Kerk in Actie
(Noodhulp) 

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte noodhulp mei

10 mei
Collecte Jeugdwerk
(JOP)

NL 52 ABNA 041 41 41 415
Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte JOP mei

Collecteopbrengsten overmaken
De meest eenvoudige manier om collecteopbrengsten over te maken is via collecten.pkn.nl (dus zonder www!). Op deze website 
kan de penningmeester per collecte de afdracht regelen. Uiteraard kan dit ook via bankafschrijvingen. Hieronder staan daarvoor 
de meest belangrijke gegevens. 

26 COLLECTEROOSTER 2020
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24 mei
Collecte Kerk in Actie
(Werelddiaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat mei

31 mei
Pinksteren: Collecte Kerk in Actie 
(Zending)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Pinksterzending

14 juni Collecte Dorpskerken NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Dorpskerken juni

21 juni
Collecte Kerk in Actie  
(Werelddiaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie 
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat juni

5 juli
Collecte Kerk in Actie  
(Diaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Diaconaat Zomer

16 augustus
Collecte Kerk in Actie  
(Zending)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Zomerzending

6 september
Collecte Kerk in Actie  
(Werelddiaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie 
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat september

13 september
Collecte Jeugdwerk  
(JOP)

NL 52 ABNA 041 41 41 415
Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte JOP september

20 september
Collecte Kerk in Actie  
(Zending)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Zending september

27 september Collecte Vredeswerk NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Vredeswerk

4 oktober
Israëlzondag: Collecte Kerk en 
Israël

NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Kerk en Israël

18 oktober
Wereldvoedseldag: Collecte Kerk 
in Actie (Werelddiaconaat)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie 
o.v.v. Collecte Werelddiaconaat oktober

1 november
Collecte Kerk in Actie  
(Zending)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Najaarszending

8 november
Collecte Jeugdwerk  
(JOP)

NL 52 ABNA 041 41 41 415
Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte JOP november

22 november Collecte Pastoraat NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Pastoraat

29 november
Advent: Collecte Kerk in Actie 
(Kinderen in de Knel)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Advent Kinderen in de Knel

6 december
Collecte Kerk in Actie  
(Kinderen in de Knel)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Kids in Actie december

20 december Collecte Missionair NL 10 ABNA 0444 444 777
Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Missionair december

25 december
Kerst: Collecte Kerk in Actie  
(Kinderen in de Knel)

NL 89 ABNA 0457 457 457
Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Kerst Kinderen in de Knel 
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