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voorwoord

Mooie momenten voor een collecte
Samen gemeente zijn is lief en leed met elkaar delen. Als plaatselijke
kerk vieren we samen dat er een kind wordt gedoopt, dat jongeren
belijdenis doen of dat scholieren hun diploma halen. We doorleven
de Stille Week met elkaar of herdenken op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar de overledenen. Als wereldwijde kerk delen we
geloof en inspiratie, en zijn we solidair met mensen in nood.
Onlangs heeft u het landelijk Collecterooster 2019 ontvangen*.
Hierin vindt u collectemomenten voor uw plaatselijke collecte‑
rooster. Maar ook tijdens andere vieringen kan een collecte passend
zijn om uitdrukking te geven aan onze betrokkenheid bij mensen
dichtbij of ver weg. Zo kan bid- of dankdag een goed moment
zijn om steun te vragen voor boeren in het droge noorden van
Kameroen. Of moederdag om aandacht te vragen voor moeders
die gevangen zitten en hun kinderen soms nauwelijks zien. In deze
brochure vindt u collectesuggesties voor deze bijzondere momenten
in het jaar. We hopen van harte dat u in deze uitgave inspiratie vindt
om vorm te geven aan waar we met elkaar voor staan: geloven in
delen.
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* Het Collecterooster 2019 niet ontvangen?
Bestel het rooster dan via kerkinactie.nl/webwinkel
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Collecteren bij
bijzondere gezinsmomenten

Doopdienst
Geloven vanaf het begin
Kinderen wil je vanaf hun geboorte al graag laten delen
in Gods liefde. Om ouders te helpen met ideeën en
praktische mogelijkheden heeft JOP, Jong Protestant,
het boek Geloven met plezier, meer dan 100 ideeën voor

jou en je kind samengesteld, voor ouders van kinderen
tussen 0 en 12 jaar. JOP gelooft bovendien dat het
goed is om jezelf als ouders al voor de geboorte voor te
bereiden op de (geloofs)opvoeding. Daarom ontwikkelt
JOP een boekzine en extra online materiaal speciaal
voor aanstaande ouders. Ook de gemeente speelt een
rol in de geloofsopvoeding van de kinderen in de kerk.
JOP ondersteunt dit met materiaal voor uitwisseling en
gesprek met verschillende generaties. Graag blijft JOP
ook in de toekomst werk maken van geloofsopvoeding in
gezin en kerk. En dat kan alleen met uw steun!
Collecte Protestantse Kerk - Jeugdwerk
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Collecteren bij bijzondere gezinsmomenten

Overstapdienst
Van afscheid naar welkom
Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)
dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu
een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. De overstapdienst is
een mooie traditie in veel gemeenten. Geen moment van afscheid, maar een
welkom: je hoort er bij! Dat was ook op de kindernevendienst al zo, maar
nu mag je elke week met de hele gemeente meedoen in de kerkdienst. In
veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel
minder. JOP, Jong Protestant, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken
te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren,
hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Collecteer mee om dit werk mogelijk te maken!
Collecte Protestantse Kerk - Jeugdwerk

Belijdenisdienst
Kerkverlating in Rwanda tegengaan
Jongeren die belijdenis doen, wat een feest! Veel kerken in Nederland spannen
zich extra in om jongeren bij de kerk te betrekken. Dat doen kerken in Rwanda
ook. Zij zagen hoe jongeren steeds vaker de kerk verlieten omdat zij naar de stad
trokken voor studie of werk. De Presbyteriaanse Kerk begeleidt jongeren daarom
bij de uitdagingen die zij tegenkomen, zoals werkloosheid, armoede en geweld. De
kerk steunt jongeren om een beroepsopleiding in hun eigen omgeving te volgen
en leert hen hoe ze een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Ook organiseert de kerk
bijbelclubs, muziekgroepen en sportevenementen. Jongeren verzorgen maande‑
lijkse themadiensten met een eigen band of koor. Steun dit jongerenwerk met een
collecte tijdens uw belijdenisdienst.
Collecte Kerk in Actie - Zending
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Collecteren tijdens
speciale kerkelijke (zon)dagen
Bid- en dankdag voor gewas en arbeid
Kerk Kameroen helpt boeren bij voorkomen voedseltekorten
Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De woestijn rukt op
en verdrijft boerenfamilies van hun grond. De ervaring en kennis die door boeren generaties
lang is opgebouwd, is niet meer voldoende om met de veranderingen in klimaat om te gaan. De
temperaturen stijgen en de regenval wordt steeds onbetrouwbaarder. Een mislukte oogst door
droogte betekent niet alleen geen voedsel, maar ook gebrek aan zaaizaad voor het volgende seizoen.
De Lutherse Broederkerk helpt boeren met zaaizaad op krediet, met het aanleren van technieken
om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en om water beter vast te houden. Ook is er een actie
om bomen te planten tegen de klimaatverandering en om bronnen van inkomsten te spreiden door
kleinschalige veeteelt en vruchtbomen. Met spaar- en kredietgroepen en andere speciale activiteiten
voor vrouwen wordt de economische onafhankelijkheid van vrouwen (boerinnen) bevorderd.
Collecteer op of rond Biddag voor Gewas en Arbeid ( tweede woensdag in maart) of Dankdag (eerste
woensdag in november) voor deze boerenfamilies in Kameroen!
Collecte Kerk in Actie - Zending
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Collecteren tijdens speciale kerkelijke (zon)dagen

Stille Week
Versterk de kerk in het Midden-Oosten
In de Stille Week staan we stil bij het lijden dichtbij en ver weg, en leven
we toe naar Pasen, een feest van hoop. Collecteer in deze Stille Week
voor de kerk in het Midden-Oosten. Ondanks het voortdurende geweld
in deze regio, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn ook hier
sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen
mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig
teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter
een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in
Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen.
We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een
eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw
collecteopbrengst(en) in de Stille Week maakt u deze hulpverlening door
lokale kerken ter plaatse mogelijk.
Collecte Kerk in Actie - Versterk de kerk

Hemelvaart
’Maak alle volken tot Mijn discipelen’
Deze opdracht geeft Jezus Zijn discipelen voordat hij naar de hemel gaat.
Hij vraagt hen om alles wat ze geleerd, gehoord en gezien hebben te delen
met alle volken en deze tot Zijn discipelen te maken. Door alle eeuwen heen
hebben christenen over de hele wereld deze missie voortgezet. Ook de
Protestantse Kerk zoekt naar manieren om het Evangelie van Jezus Christus
te delen in Nederland en daarbuiten, in gehoorzaamheid aan Zijn opdracht.
Zo ondersteunen we nieuwe vormen van kerkzijn: eigentijdse manieren om
het Evangelie te laten aansluiten bij de huidige cultuur en bij de belevingswereld van
mensen die de weg naar de kerk niet meer vinden. Denk aan pioniersplekken, mo‑
nastieke initiatieven, presentieplekken, de dorpskerkenbeweging en de kerkproeverij.
Collecteert u mee om deze vernieuwende initiatieven mogelijk te maken?
Collecte Protestantse Kerk in Nederland - nieuwe vormen van kerkzijn
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Collecteren tijdens speciale kerkelijke (zon)dagen

Wezenzondag
Collecteer voor uw eigen gemeentewerk
Wezenzondag is de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Nadat de
Opgestane ten hemel is gevaren, laat de Geest nog even op zich wachten. Jezus’
leerlingen voelen zich verlaten, zoals een wees zich ook verlaten kan voelen.
Toch vertrouwen de discipelen op de belofte die Jezus had gedaan: ‘Ik laat jullie
niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug’ (Johannes 14: 18). Traditioneel
collecteren gemeenten op deze zondag voor het plaatselijke werk in de kerk.
Wilt u extra investeren in jeugdwerk, een maatschappelijk project opzetten
in uw eigen stad of dorp, of uw reguliere activiteiten financieren? Vraag uw
gemeenteleden op deze zondag om hier met een mooie gift aan bij te dragen.
Collecte Eigen gemeentewerk

Hervormingsdag
Weer enthousiast over de Bijbel
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse
context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt
de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw)
enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen
mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken.
Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk
in beeld hoe je op een aansprekende manier met de Bijbel kunt werken en delen we
inspirerende voorbeelden. Ook is in 2018 tijdens een symposium de bundel ‘De Bij‑
bel in Nederland’ gepresenteerd. Collecteer op of rond Hervormingsdag (31 oktober)
om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.
Collecte Protestantse Kerk in Nederland - missionair gemeente zijn

8

Collecteren tijdens speciale kerkelijke (zon)dagen

Eeuwigheidszondag
Stervensbegeleiding voor ouderen in Moldavië
Met advent begint het nieuwe kerkelijk jaar. De zondag vóór advent is de laatste zondag van het
kerkelijk jaar en wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd. Veel gemeenten hebben de gewoonte
op deze zondag de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden bij naam te noemen, en hen en
hun nabestaanden in gebed te gedenken. Zoekt u een passend collectedoel voor deze zondag, vraag
uw gemeenteleden dan het werk van Kerk in Actie in Moldavië te steunen. In dit armste land van
Europa leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt
een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding
bieden aan eenzame ouderen. Collecteer mee, zodat vierhonderd ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen
en tweehonderd vrijwilligers en professionals getraind worden om deze ouderen de juiste zorg te
kunnen bieden.
Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat
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Collecteren tijdens speciale kerkelijke (zon)dagen

Advent
Hoop voor kinderen in de knel
In de adventsweken leven we toe naar Kerst, het feest van God die
mensen niet aan hun lot overlaat. In de adventstijd vraagt Kerk in Actie
speciale aandacht voor kinderen. Veel te veel kinderen zijn op de vlucht,
groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend.
Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met advent en Kerst verdie‑
nen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de ad‑
venstcollecten, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!
Meer informatie over de advents- en kerstprojecten vindt u in het najaar
op www.kerkinactie.nl/kerst.
Collecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel

Oud- en Nieuw
Eindejaarscollecte
Op 31 december collecteren de meeste gemeenten in Neder‑
land traditioneel voor het werk van de eigen plaatselijke kerk.
Kies ook voor deze eindejaarscollecte! Op www.protestantse‑
kerk.nl vindt u een voorbeeldbrief die u aan al uw gemeenteleden
kunt toesturen met de vraag het werk van uw gemeente te
ondersteunen (kijk onder ‘Dienstverlening - geldwerving’). U
ontdekt daar ook hoe u via LRP, het ledenregistratiesysteem van
de Protestantse Kerk, geheel verzorgd een dergelijke brief met
aangehechte acceptgirokaart kunt versturen.
Collecte Eigen gemeentewerk
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Collecteren bij andere bijzondere dagen

Collecteren bij
andere bijzondere dagen
Bevrijdingsdag
Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om
dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië
miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische
kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor om in deze tijden van nood
een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast
staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met
vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we op de zondag na 5 mei
onze vrijheid vieren en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.
Collecte Kerk in Actie - Noodhulp Syrië
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Collecteren bij andere bijzondere dagen

Moederdag
Moeders en gevangenschap
Moederdag is niet voor iedereen een verwendag. Zo zit de man van Esmee een
gevangenisstraf van twee jaar uit. Esmee zorgt in haar eentje voor hun kind, het
inkomen en het huishouden. Jonge moeder Mariska zit een jaar in de gevangenis
en kan daardoor niet voor haar twee kinderen zorgen. Gevangenschap heeft
grote gevolgen voor de gevangene en hun directe omgeving. Via de organisaties
Gevangenenzorg Nederland en Exodus Nederland ondersteunt Kerk in Actie (ex)
gedetineerden. Goed getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor. Zij zijn maatjes
voor moeders als Mariska, zodat deze tijdens hun detentie kunnen praten over
kinderen, relaties, werk en financiën. Ook staan zij kinderen bij waarvan ouders in
detentie zitten en rijden hen zo nodig naar de gevangenis om hun ouder te bezoeken,
bijvoorbeeld op feestdagen. Collecteer juist op Moederdag voor dit waardevolle werk.
Collecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat

Eindexamenuitslagen
Onderwijs voor Dalit-kinderen in India
De vlag mag uit! Ook uw gemeente feliciteert waarschijnlijk midden juni de
eindexamenleerlingen die geslaagd zijn. Het is in Nederland vanzelfsprekend dat je
onderwijs kunt volgen en een diploma kunt halen, maar in India is dat wel anders.
Duizenden kinderen van Dalits, een groep die onderaan de maatschappelijke
ladder staat, worden gediscrimineerd en buitengesloten. Ze worden op school
geminacht, met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel
Dalit-kinderen vroegtijdig met school. Kerk in Actie ondersteunt de Indiase
organisatie Cards, die hier verandering in wil brengen. Cards brengt Dalit-kinderen
voor en na schooltijd bij elkaar. De kinderen krijgen dan hulp bij hun huiswerk,
doen aan sport, zang en dans en er is aandacht voor hun persoonlijke verzorging.
Kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren
aanzienlijk. Combineer de felicitaties voor de scholieren in uw gemeente met een
collecte voor deze bijzondere vorm van onderwijs in India.
Collecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel
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Collecteren bij andere bijzondere dagen

Vaderdag
Rol vaders in de geloofsopvoeding
Op de derde zondag in juni is het Vaderdag, een mooi moment om te
collecteren voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt
vaders en moeders in de geloofsopvoeding van hun kind, bijvoorbeeld door
herkenbare verhalen te delen en door het uitwisselen van ervaringen en
mogelijkheden. Zo vertellen Johan, vader van een zoon van 17, en Sjoerd,
vader van twee kinderen van 5 en 7, in korte filmpjes over de manier
waarop zij hun kind iets mee te geven van geloof en traditie. Deze filmpjes
zijn onderdeel van een spel voor ouders, met daarbij praktische vragen,
suggesties en uitwisselingsmogelijkheden. Met de filmpjes wil JOP de rol
van vaders in de spotlight zetten en hen helpen de geloofsopvoeding vorm
te geven op een manier die bij hun past!
Collecte Protestantse Kerk - Jeugdwerk

Wereldvluchtelingendag 20 juni
Voedsel, medicijnen en kleding voor vluchtelingen
Wereldwijd zijn miljoenen mensen slachtoffer van oorlog, geweld
en natuurrampen, bijvoorbeeld in Syrië, Irak, Nigeria, Kameroen en
Myanmar. Zij slaan op de vlucht, huis en familie achterlatend. Kerk
in Actie zet zich samen lokale kerken in om vluchtelingen wereldwijd
te helpen en kan door deze samenwerking snel reageren bij acute
rampen. Collecteer mee op of rond Wereldvluchtelingendag op 20 juni.
Dankzij uw bijdrage kan Kerk in Actie vluchtelingen helpen met voedsel,
medicijnen en kleding, én lokale kerken steunen die werken aan vrede,
gerechtigheid en verzoening.
Collecte Kerk in Actie - Noodhulp wereldwijd
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Collecteren bij andere bijzondere dagen

Zomervakantie
Een tas vol vakantiepret voor kinderen in
armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op
in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes
uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met
plaatselijke kerken verrast Kerk in Actie jaarlijks vijfduizend
kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie met een
vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke rugzak, lokale
kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor
bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in
de buurt. Collecteer mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken
met een tas vol vakantiepret.
Collecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat

Wereldarmoededag
Geldzorgen, een taak voor de kerk?
Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met serieuze financiële
problemen. Met als gevolg: spanningen in relaties en gezinnen, problemen op
het werk, op school of met de gezondheid. Men vraagt uit schaamte veel te
laat om hulp. Kerk in Actie werkt, samen met plaatselijke diaconieën, mee in
SchuldHulpMaatje Nederland om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Naast gebed
en aandacht voor dit urgente probleem is persoonlijke begeleiding nodig. In de
afgelopen jaren werden zo’n 32.000 mensen online of persoonlijk geholpen om
uit de schulden te komen en (nieuwe) schulden te voorkomen. Zo’n 1.800 maatjes
delen hun tijd, talent en geloof om hun naaste te helpen weer grip te krijgen op
de financiën. Collecteer mee op of rond Wereldarmoededag (17 oktober), zodat
zoveel mogelijk mensen met financiële problemen nieuwe hoop krijgen.
Collecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat
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Collecteren bij andere bijzondere dagen

Dag voor afschaffing
slavernij
Digitale hulpverlening voor vrouwen
in de prostitutie
Op 2 december is het Internationale Dag voor de
Afschaffing van Slavernij, waaronder prostitutie. In
Nederland komt prostitutie niet alleen in steden,
maar ook op het platteland voor, mede door internet.
Uitbuiting en mensenhandel is juist bij prostitutie
via internet een groot probleem, omdat er weinig
toezicht is. Scharlaken Koord, een organisatie die
professionele hulp biedt aan meisjes, vrouwen
en mannen in de (internet)prostitutie zet samen
met Kerk in Actie een nieuw digitaal hulpaanbod
op. Daarbij zoeken hulpverleners actief contact
door berichtjes te sturen aan prostituees die via
internet klanten werven. Vervolgens bieden zij een
luisterend oor, contact en hulp aan. Ook is er een
website in zeven talen voor prostituees die graag
(anoniem) contact of advies willen, met online
tests en hulpmodules. Met uw collecte op of rond
deze Internationale Dag maakt u deze digitale hulp
mogelijk.
Collecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
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Tips voor uw collecten
Gebruik de website en andere
communicatiekanalen van uw gemeente
Kondig uw collecten vooraf aan bij uw gemeenteleden,
bijvoorbeeld via uw website en het kerkblad. Vermeld na
afloop van de collecte via dezelfde kanalen wat de collecte
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, 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
volledige 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
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Tips voor uw collecten

Organiseer een talentenactie
In Matteüs 25 vertelt Jezus een verhaal over talenten. Wat doen
uw gemeenteleden met hun talenten? Daag uw gemeenteleden uit
hun talenten te vermeerderen en organiseer een talentenactie, een
‘omgekeerde collecte’. Geef hen via de speciale talentenkaarten die
u bij Kerk in Actie kunt bestellen 1, 2 of 5 euro en vraag hen daar
meer van te maken. Meer informatie en een bestelmogelijkheid
vindt u op www.kerkinactie.nl/talenten.

Advies en ondersteuning
Wilt u advies op maat over hoe u uw gemeente
kunt betrekken bij het werk van Kerk in Actie?
Neem dan contact op met de Kerk in Actieconsulent in uw regio. Deze consulent denkt graag
met u mee en heeft bovendien de meest actuele
informatie en actiematerialen beschikbaar.
Kijk op kerkinactie.nl/consulenten voor een
consulent bij u in de buurt.
Ook kan de Protestantse Kerk u helpen bij de
geldwerving voor kerkrentmeesterlijke en diaconale
doelen en bij het opstellen van beleid voor het
besteden van diaconaal geld. Interesse? Neem
contact op met de coördinator fondsenwerving via
info@protestantsekerk.nl.
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Kerk in Actie-consulte

Collecteopbrengsten overmaken
Hieronder vindt u de gegevens voor het overmaken van de collecteopbrengsten.
MOMENT

COLLECTEONDERWERP

REKENINGNUMMER

OMSCHRIJVING

Collecteren bij bijzondere gezinsmomenten
Doopdienst

Geloven vanaf het begin

NL 52 ABNA 041 41 41 415

Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Doopdienst

Overstapdienst

Van afscheid naar welkom

NL 52 ABNA 041 41 41 415

Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Overstapdienst

Belijdenisdienst

Kerkverlating in Rwanda tegengaan

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Belijdenisdienst

Collecteren tijdens speciale kerkelijke (zon)dagen
Bid- of dankdag

Kerk Kameroen helpt boeren bij voor‑
komen voedseltekorten

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Bid- en dankdag

Stille Week

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Stille Week

Hemelvaart

‘Maak alle volken tot Mijn discipelen’

NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Hemelvaart

Wezenzondag

Collecte Eigen gemeentewerk

n.v.t.: bestemd voor eigen gemeente

Hervormingsdag

Weer enthousiast over de Bijbel

NL 10 ABNA 0444 444 777

Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Hervormingsdag

Eeuwigheidszondag

Stervensbegeleiding voor ouderen in
Moldavië

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Eeuwigheidszondag

Advent

Hoop voor kinderen in de knel

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Advent

Oud- en Nieuw

Eindejaarscollecte

n.v.t.: bestemd voor eigen gemeente

Collecteren bij andere bijzondere dagen
Bevrijdingsdag

Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Bevrijdingsdag

Moederdag

Moeders en gevangenschap

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Moederdag

Eindexamenuitslagen

Onderwijs voor Dalit-kinderen in India

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Eindexamenuitslagen

Vaderdag

Rol vaders in de geloofsopvoeding

NL 52 ABNA 041 41 41 415

Jeugdwerk Protestantse Kerk
o.v.v. Collecte Vaderdag

Wereldvluchtelingendag

Voedsel, medicijnen en kleding voor
vluchtelingen wereldwijd

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Wereldvluchtelingendag

Zomervakantie

Een tas vol vakantiepret voor kinderen
in armoede

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Zomer

Wereldarmoededag

Geldzorgen, een taak voor de kerk?

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Wereldarmoededag

Dag voor afschaffing
slavernij

Digitale hulpverlening voor vrouwen
in de prostitutie

NL 89 ABNA 0457 457 457

Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Afschaffing slavernij

Collecteren tijdens speciale momenten en vieringen
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