Toelichtingen op de collectes 2021
Samen met het nieuwe collecterooster zijn toelichtingen op deze collecten voor u samengesteld.
De eerste collecte is de diaconale collecte. De tweede collecte is de kerkelijke collecte.
Bij de beschrijvingen van de collectedoelen wordt steeds deze volgorde aangehouden.
U kunt de toelichtingen gebruiken voor de afkondiging in de eredienst en de aankondiging in het
wijkblad. U kunt ze eventueel ook gebruiken als startpunt voor uw eigen formulering van het
collectedoel. Wanneer u voor het genoemde doel op het rooster in uw wijk weinig uitgaven hebt,
kunt u ook een ander doel kiezen. De landelijke collectes (U) en facultatieve collectes (F) mogen
echter niet worden veranderd.
Bij de landelijke collectes worden folders gemaakt. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u deze als
wijkkerk zelf bij het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht
bestellen. https://webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie

Verklaring letters:
Diaconale collectes
L-collectes = diaconale landelijke collectes
S-collectes = stedelijke diaconale collectes (PDA)
W-collectes = afdracht aan wijkdiaconie
Kerkelijke collectes
U-collectes = landelijke collectes
F-collectes = afdracht is facultatief
K-collectes = kerkrentmeesterlijke collectes bestemd voor wijkkas

Januari
3 januari: Gezamenlijke Vrouwengroep Leger des Heils / Drugspastoraat (S)
Het Drugspastoraat Amsterdam verleent pastorale zorg aan mensen die in hun leven zijn of waren
vastgelopen door drugsgebruik of in drugsgebruik. Het Drugspastoraat biedt vanuit de christelijke
traditie antwoord op de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept.
Met name is het Drugspastoraat er voor mensen die weinig sociaal of maatschappelijk netwerk
hebben. Eén van de activiteiten die het Drugspastoraat, in samenwerking met het Straatpastoraat van
de Protestantse Diaconie Amsterdam, organiseert is de wekelijkse vrouwenavond. Tijdens deze avond
staan, lekker eten, ontmoeting en gezelligheid centraal.

3 januari: Onderhoud kerkgebouw (K)
De erediensten vinden meestal plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook komt het
voor dat een (kerk)gebouw wordt gehuurd voor de vieringen. Dat het gebruik van een kerkgebouw
kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, is duidelijk. Het klein
onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze verantwoordelijkheid op ons
nemen.

10 januari: Wijkdiaconie (W)

10 januari: Crisispastoraat (K)
Soms raakt een mens in crisis, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of het overlijden van een naaste.
De kerk biedt ondersteuning bij het richting zoeken en het gaan van de levensweg. We vragen uw
financiële ondersteuning voor dit belangrijke werk.

17 januari: Sociale Kruidenier- Voedselmarkt Zuid (S)
De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een
krappe beurs. Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank Amsterdam nonfood en lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun
voedselpakket. Keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf welke producten zij
behoefte aan hebben. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar mensen
terecht kunnen voor een kop koffie, een luisterend oor of laagdrempelig financieel advies.

17 januari: Oecumene (F)
Oecumene betekent: met elkaar meeleven en samen kerk zijn, over (kerk)grenzen heen. Het
betekent ook: samen hulp verlenen aan hen die in nood zijn, dichtbij en ver weg. Om de veelzijdige
oecumenische activiteiten te kunnen voortzetten, is steun via deze collecte nodig.
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24 januari: Wijkdiaconie (W)

24 januari: Sirkelslag (PKN catechese&educatie) (F)
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel
Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag
spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Bij Sirkelslag staat
altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

31 januari: Kuria (S)
In hospice Kuria verblijven mensen die in de laatste weken van hun leven zijn. Kuria biedt palliatieve
terminale zorg en richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het hospice draait op
toegewijde medewerkers en op heel veel vrijwilligers. Daarnaast is Kuria ook betrokken bij een
buddyproject, waarin buddy's op vrijwillige basis optrekken met ongeneeslijke zieken.

31 januari: Eredienst (K)
Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondagse eredienst. Daarnaast
ontmoeten wij elkaar indien mogelijk ook ná de viering, tijdens gespreksgroepen of de vele andere
activiteiten in onze gemeente. Deze inspirerende vieringen en uiteenlopende activiteiten brengen
kosten met zich mee. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

Februari
7 februari: Kerk in Actie - Werelddiaconaat – Bangladesh (L)
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die
helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme
bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners
van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen
voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en
regen.

7 februari: Kindernevendienst (K)
Elke zondag is er een kindernevendienst. Hiervoor maken worden kosten gemaakt. Naast de
werkmaterialen en de cadeautjes bij het afscheid van de nevendienst zijn er onder andere kosten
voor het stoken van de ruimte en de voorbereidingstijd van de predikant. Helpt u mee om dit
belangrijke werk mogelijk te maken?
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14 februari: Wijkdiaconie (W)

14 februari: Pastoraat ouderen (K)
De toenemende vergrijzing van onze samenleving vraagt ook aandacht van de kerken. Zowel
thuiswonende ouderen als bewoners in verzorgings- en verpleegtehuizen verdienen pastorale zorg.
Graag vragen wij daarom uw aandacht voor deze collecte, die wordt gehouden om het
ouderenpastoraat in stand te houden.

21 februari: Voedselverstrekking aan ongedocumenteerde arbeidsmigranten (S)
Serve the City is een christelijke vrijwilligersbeweging die de stad op een praktische manier wil
dienen en meehelpt om eenheid in de samenleving te creëren. Dit doen zij door het organiseren en
faciliteren van vrijwilligersprojecten voor mensen in de samenleving die hulp nodig hebben. Er doen
honderden vrijwilligers per keer mee met de acties van Serve the City. Met uw gift maakt u de
organisatie van deze acties mogelijk.

21 februari: Eredienst (K)
Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondagse viering. En we hopen
elkaar ook na de viering te mogen ontmoeten. Of tijdens gespreksgroepen of de vele andere
activiteiten in onze gemeente. Deze bezielende vieringen en uiteenlopende activiteiten brengen
kosten met zich mee. Onder andere uw bijdrage aan deze collecte is hiervoor bestemd.

28 februari: Stichting de Sluis (S)
De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan (ex-)gedetineerden en hun familie tijdens en na
detentie in het JCZ (de gevangenis) in Zaanstad. Het doel is gelegen in het bieden van perspectief op
de situatie van het gedetineerd-zijn. De (Christelijke) waarden van waardigheid en gelijkheid van
ieder mens staan hierin centraal.

28 februari: Kerk in Actie - Voor iedereen een kerk (U1)
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen
behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk-zijn. Om het
evangelie te delen op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse
Kerk in Nederland ondersteunt daarom verschillende pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding
met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Helpt u mee deze
een pioniersplekken te laten voortbestaan?
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Maart
7 maart: Wijkdiaconie (W)

7 maart: Kerk in Actie - Voorjaarszending Colombia (U2)
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en
verjaagd van hun vertrouwde plek. Wat betekent dit de predikanten die daar werken? Wat betekent
dit voor hun pastorale en diaconale taak? Jeannet Bierman is namens Kerk in Actie uitgezonden als
docent theologie in de stad Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én
kerk. Met uw gift helpt u haar deze toekomstige predikanten toe te rusten om straks samen met hun
gemeenteleden om te zien naar anderen.

14 maart: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat (L)
De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde voor mensen die niet meer zo makkelijk
alleen op vakantie gaan. Hetvakantiebureau.nl organiseert jaarlijks zo’n 60 vakantieweken waarbij
2500 mensen warmte, aandacht en gezelligheid vinden. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en
mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim
1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk
vakantiegevoel te bezorgen.

14 maart: Kerkvernieuwing in de wijk (K)
Als Amsterdamse kerken willen we aantrekkelijk en wervend zijn voor bestaande én nieuwe, jongere
doelgroepen. Kerken zijn die met de tijd meegaan. Om dat te bereiken hebben we een aantal jaar
geleden een proces van stedelijke vernieuwing in gang gezet. Sindsdien is er veel goeds gebeurd.
Naast vernieuwing in de wijken zijn er nieuwe projecten gestart die zich richten op de hele stad. Ook
in onze wijk willen we vernieuwend bezig zijn. [Noem hier eventueel iets van wat uw wijk aan
kerkvernieuwing doet.] We vragen u om dit proces van harte te ondersteunen.

21 maart: Straatpastoraat- Koffiets (S)
Sinds de eerste coronagolf in maart fietsen de mensen van het Straatpastoraat langs de parken en de
pleinen met een bakfiets vol koffie en broodjes voor iedereen die wel ‘wat warm kan gebruiken’.
Veel inloophuizen kunnen namelijk maar een beperkt aantal mensen binnen laten, dus veel dak- en
thuislozen zijn veroordeeld tot de straat. Met de Koffiets zoeken we de mensen op, in plaats van
andersom, en proberen we een beetje verlichting en gezelligheid te bieden in onzekere tijden.

21 maart: PR en Communicatie (K)
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze activiteiten daarom nog
actiever onder de aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd
is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan
vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. De
opbrengst van deze collecte wordt hiervoor gebruikt.
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28 maart: Wijkdiaconie (W)

28 maart: Tienerwerk (K)
Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt steeds weer opnieuw een
eigentijdse aanpak en creativiteit. Daarom vragen wij u met deze collecte om het tienerwerk te
ondersteunen.

April
1 april, Witte Donderdag: Wijkdiaconie (W)

1 april, Witte Donderdag: Pastoraat (K)
Omzien naar elkaar. Het is een van de belangrijkste waarde van kerk-zijn: echt contact, zorgen voor
elkaar, diaconale en pastorale hulp voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Door alle
coronamaatregelen was/is dat geen eenvoudige opdracht. Geen arm om iemand schouders kunnen
leggen, geen ontmoeting bij een kerkdienst. Draagt u bij om Gods liefde, hoe lastig ook soms,
gestalte te blijven geven in de stad / in de wijk?

2 april, Goede vrijdag: geen diaconale/kerkelijke collecte

3 april, Stille Zaterdag: Wijkdiaconie (W)

3 april, Stille Zaterdag: Jeugdwerk (K)
Het benaderen van kinderen en jongeren vraagt om een creatieve en eigentijdse aanpak. Om ouders
en jeugdleiders in de wijken hierbij terzijde staan is in Amsterdam een beroepskracht aangesteld.
Daar kunnen we gebruik van maken, maar de organisatie van projecten en activiteiten kost wel geld.
Het belang van dit werk wordt mede onderstreept doordat de kerk van morgen wordt gevormd door
de jeugd van vandaag; sterker nog: ook kinderen, tieners en jongeren zijn de kerk van nu! Draagt u
bij aan de kerk van nu en voor de toekomst?

4 april, Pasen: Wijkdiaconie (W)

4 april, Pasen: Paascollecte voor de kerk (K)
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11 april: Sociale Kruidenier Noord (S)
De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een
krappe beurs. Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank Amsterdam nonfood en lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun
voedselpakket. Keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf welke producten zij
behoefte aan hebben. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar mensen
terecht kunnen voor een kop koffie, een luisterend oor of laagdrempelig financieel advies.

11 april: Toerusting en vorming (K)
Met deze collecte wordt aandacht gevraagd voor het werk op het gebied van educatie en toerusting.
Dit werk is gericht op ondersteuning van ambtsdragers en gemeenteleden en op het vervaardigen
van materiaal voor kring-, cursus- en trainingswerk.

18 april: Wijkdiaconie (W)

18 april: Pastoraat bij huwelijken(K)
Liefde is iets dat jezelf overstijgt. Als je trouwt voor de kerk, dan vraag je om Gods zegen over jullie
huwelijk. Als je elkaar eeuwige liefde en trouw belooft, kun je tenslotte wel wat hulp gebruiken! Een
predikant biedt het bruidspaar pastorale begeleiding naar het huwelijk toe. Uw bijdrage aan deze
collecte is onder andere hiervoor bestemd.

25 april: Bureau Straatjurist (S)
Bureau Straatjurist biedt cliëntondersteuning aan Amsterdamse dak- en thuislozen. Vaak zien we in
ons dagelijks werk dat er meer problemen achter een juridische vraag zitten. We werken hierom
structureel samen met andere hulpverleners en organisaties, zodat er een doorverwijzing kan
plaatsvinden als er sprake is van meerdere kwesties of problematiek. Bureau Straatjurist is een
onafhankelijke organisatie. Onze ondersteuning is altijd gratis.
25 april: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en
toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Hiervoor wordt op
deze zondag uw bijdrage gevraagd. Uw bijdrage van vandaag is bestemd voor de instandhouding van
de eredienst en de toerusting van hen die actief de erediensten tot stand brengen.

7

Mei
2 mei: Taal voor eenzaamheid (S)
“Voor Eenzaamheid” is een platform van ontwerpers en kunstenaars die samen met andere partijen
een andere kijk op eenzaamheid ontwikkelen. Ze ontwerpen projecten die mensen in staat stellen op
nieuwe manier met eenzaamheid om te gaan. Niet tégen eenzaamheid, maar vóór. Bij het project
‘Taal voor Eenzaamheid’ staat de zoektocht naar nieuwe woorden die ervaringen met eenzaamheid
uitdrukken centraal. Deelnemers van de workshops en activiteiten worden co-creators van deze
(steeds rijker wordende) taal voor eenzaamheid.

2 mei: Dovenpastoraat (K)
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds een aantal jaar een samenwerkingsverband van vier
kerken waaronder de Protestantse Kerk Nederland. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP
hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en
regionaal bieden zij ondersteuning. Deze collecte is onder andere hiervoor bestemd.

9 mei: Shiva (S)
SHIVA (afkorting voor: Spiritualiteit, HIV & Aids) is er voor iedereen die met hiv en aids te maken
heeft. Mensen met hiv en aids, hun partners, vrienden, familie bieden we begeleiding en activiteiten
rondom zinvragen, spiritualiteit, geloof en (oude en nieuwe) rituelen.

9 mei: Kerk als thuisplek voor jongeren (U3)
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die
dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een
traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers
die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar
hun aanwezigheid en talenten impact hebben.

13 mei, Hemelvaart: Wijkdiaconie (W)

13 mei, Hemelvaart: Pastoraat (K)
De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van
pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht
van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Draagt u hieraan bij?
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16 mei: Wijkdiaconie (W)

16 mei: Eredienst (K)
Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondagse eredienst. Daarnaast
ontmoeten wij elkaar ook ná de viering, tijdens gespreksgroepen of de vele andere activiteiten in
onze gemeente. Deze inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten brengen kosten met zich
mee. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

23 mei: Not for Sale Amsterdam (S)
De missie van stichting ‘Not for Sale’ is om slachtoffers van mensenhandel een nieuw perspectief op
de toekomst te geven. Dit doet de stichting door het aanbieden van leerwerktrajecten in de sociale
ondernemingen Dignita Amsterdam. Binnen de Dignita-restaurants kunnen slachtoffers van
mensenhandel trainingen volgen en werkervaring opdoen. Met de verworven vaardigheden en het
herwonnen zelfvertrouwen bouwen zij aan een nieuw en autonoom bestaan. Zo wordt voorkomen
dat zij (nogmaals) ten prooi vallen aan mensenhandelaren.

23 mei: Kerk in Actie – Pinksterzending – Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen (U4)
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks.
De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist
wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot
bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en
kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!

30 mei: Wijkdiaconie (W)

30 mei: Kerkmuziek (K)
Kerkmuziek is onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Wat is een kerkdienst zonder muziek en
dus zonder musici? Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte.

Juni

6 juni Kerk in Actie - Wereldiaconaat – Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken (L)
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de
Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door
hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van
hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.
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6 juni: Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerk-zijn. Omzien naar elkaar krijgt
gestalte in de plaatselijke gemeente en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het leven krijgen hier een plaats.
Draagt u hieraan bij?

13 juni: Wijkdiaconie (W)

13 juni: Kerk als plaats van stilte (K)
De kerk biedt als een van de weinige plekken in de stad de ruimte om stil te zijn en stilte te ervaren.
Bijvoorbeeld [uiteraard alleen indien uw kerk dat heeft] in ons stiltecentrum, bij de […]groep en in de
dienst. Stilte, mogelijkheid tot inkeer, is veel waard. Vandaag collecteren we om die mogelijkheid tot
stilte te kunnen bieden.
20 juni: Drugspastoraat (S)
Het Drugspastoraat Amsterdam verleent pastorale zorg aan mensen die in hun leven zijn of waren
vastgelopen door drugsgebruik of in drugsgebruik. Het Drugspastoraat biedt vanuit de christelijke
traditie antwoord op de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept.
Met name is het Drugspastoraat er voor mensen die weinig sociaal of maatschappelijk netwerk
hebben.

20 juni: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en
toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op
deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van
hen die actief zijn op het terrein van de eredienst.

27 juni: Wijkdiaconie (W)

27 juni: Pastoraat (K)
Als gemeente zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven.
Daar zetten we ons, samen met u, ook in 2021 vol enthousiasme voor in. Voor elkaar en voor onze
buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte.
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Juli
4 juli: Wijkdiaconie (W)

4 juli: Jeugdwerk (K)
Het benaderen van kinderen en jongeren vraagt om een creatieve en eigentijdse aanpak. Om ouders
en jeugdleiders in de wijken hierbij terzijde staan is in Amsterdam een beroepskracht aangesteld.
Daar kunnen we gebruik van maken, maar de organisatie van projecten en activiteiten kost wel geld.
Het belang van dit werk wordt mede onderstreept doordat de kerk van morgen wordt gevormd door
de jeugd van vandaag; sterker nog: ook kinderen, tieners en jongeren zijn de kerk van nu! Draagt u
bij aan de kerk van nu en voor de toekomst?

11 juli: Wijkdiaconie (W)

11 juli: Onderhoud kerkgebouw (K)
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook komt
het voor dat een (kerk)gebouw wordt gehuurd voor de vieringen. Dat het gebruik van een
kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, is
duidelijk. Het klein onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze
verantwoordelijkheid op ons nemen.

18 juli: Wereldhuis (S)
Het Wereldhuis is een shelter, een veilige plek, waar we honderden mensen zonder papieren
ontmoeten die in Amsterdam leven en die verstoken zijn van rechten, van opvang en van zorg. Met
hen zoeken we naar manieren om de regie over hun leven weer terug te krijgen en we bieden hen
training, informatie en advies. Dagelijks vragen ook mensen onze aandacht wanneer ze geen uitweg
zien in een situatie van crisis. Mensen kunnen te maken hebben met dakloosheid, sociaaljuridische
problemen en met onverwerkte trauma’s. Voor velen van hen is het Wereldhuis een onmisbare
pleisterplaats in hun leven geworden.

18 juli: Kosten activiteiten kerkenraad (K)
De collecte van vandaag is voor de kerk. Uit alle activiteiten van de kerk zetten we vandaag het
spotlicht op de kerkenraad. Wij als wijkgemeente doen veel en de kerkenraad coördineert dat. Het
zijn (op de predikant na) allemaal vrijwilligers, maar de activiteiten zelf brengen natuurlijk wel kosten
met zich mee. Houdt u dat in gedachten bij deze collecte.

25 juli: Wijkdiaconie (W)
Amsterdammers die hun buren graag een handje helpen en mensen die wel wat hulp kunnen
gebruiken worden door het Burennetwerk van de Diaconie aan elkaar gekoppeld. Het gaat daarbij
om kleine klusjes als boodschappen doen, een lamp ophangen of samen een wandeling maken. In
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elke wijk creëert het Burennetwerk netwerkjes waarin het vanzelfsprekend is dat buren elkaar
helpen. Zo wil de Diaconie de onderlinge inzet in de stad stimuleren.

25 juli: Tienerwerk (K)
Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt steeds weer opnieuw een
eigentijdse aanpak en creativiteit. Daarom deze collecte om het tienerwerk te ondersteunen.

Augustus
1 augustus: Christelijke Leefgemeenschappen Amsterdam (S)
Op verschillende plekken in Amsterdam zijn Christelijke Leefgemeenschappen gevestigd. Op
uiteenlopende en creatieve wijze en vanuit Christelijke inspiratie, proberen zij een positieve,
verbindende kracht te zijn in de verschillende Amsterdamse buurten. Dit doen ze door simpelweg
‘aanwezig’ of een ‘buur’ te zijn, maar óók door het organiseren van buurtmaaltijden en activiteiten
voor de wijk.

1 augustus: Toerusting en vorming (K)
Bij deze collecte wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor het werk op het gebied van educatie
en toerusting. Dit werk is gericht op ondersteuning van ambtsdragers en gemeenteleden en op het
vervaardigen van materiaal voor kring-, cursus- en trainingswerk.

8 augustus: Ympact020 (S)
Ympact020 is hét jongerennetwerk voor jonge enthousiaste mensen die een verschil willen maken in
hun buurt of stad. Zij koppelen jongeren en studenten aan verschillende Amsterdamse projecten, en
trainen en begeleiden hen in hun vrijwilligerswerk.

8 augustus: Onderhoud orgel (K)
In de kerkdienst neemt het orgel neemt in een belangrijke plaats. Het is daarom belangrijk dat het
orgel goed werkt en zuiver speelt. Het moet gestemd en onderhouden worden. Daarom vandaag een
collecte voor het orgel. (NB Heeft uw wijkgemeente geen orgel, zamel dan geld in voor de piano of
andere vormen van kerkmuziek)

15 augustus: Wijkdiaconie (W)

15 augustus: Zomerzending – Pakistan (U5)
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als
tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel
christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer
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over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij.
Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

22 augustus: Sociale Benadering Dementie–Huis v.d. Tijd (S)
Het Huis van de Tijd is ontstaan vanuit de behoeften om een plek van ontmoeting, gesprek en
activiteit te creëren waar niet de dementie maar wie je bent en wat je kunt centraal staan. Mensen
met en zonder dementie bepalen samen de sfeer en koers in het Huis.

22 augustus: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en
toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Vandaag is de
opbrengst van deze collecte voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van hen die
bijdragen om deze eredienst tot stand te brengen.

29 augustus: Wijkdiaconie (W)

29 augustus: Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerk-zijn. Omzien naar elkaar krijgt
gestalte in de plaatselijke gemeente en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het leven krijgen hier een plaats.
Draagt u hieraan bij?

September
5 september: De Gastvrije Hoeve (S)
Al geruime tijd heeft de Diaconie het verlangen om ook een gastvrije plek buiten de stad te creëren.
Die plek hebben we gevonden in de Bovenkerkerpolder. In samenspraak en in samenwerking met de
buurtgenoten ontwikkelen we Gastvrije Hoeve de Meent. Een plek waar zowel bedrijvigheid als rust,
het agrarische als de natuur en duurzaamheid en ondernemerschap samengaan. Waar mensen uit de
‘doelgroepen’ van de Diaconie zich kunnen ontplooien. Een creatieve broedplaats waar
ondernemers, kunstenaars, en publiek elkaar ontmoeten.

5 september: Onderhoud kerkgebouw (K)
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook komt
het voor dat een (kerk)gebouw wordt gehuurd voor de vieringen. Dat het gebruik van een
kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, is
duidelijk. Het klein onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze
verantwoordelijkheid op ons nemen.
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12 september: Koopvaardijpastoraat (S)
Het koopvaardijpastoraat speelt in op de behoefte onder zeevarenden aan bezinning, Gods woord en
de sacramenten, en op het verlangen van zeevarenden om gezien te worden. Het
koopvaardijpastoraat helpt zeevarenden ook uit de beslotenheid van hun bestaan en geeft hen
ruimte om hun zorgen en emoties te delen.

12 september: Eredienst (K)
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal,
voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.

19 september: Buurthulp Oost en West (S)
In de Week tegen Eenzaamheid vinden in het hele land activiteiten plaats ter bestrijding van het
urgente probleem van eenzaamheid. Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van veel organisaties
rond eenzaamheid, vraagt hier speciale aandacht voor. De Diaconie maakt deel uit van de Coalitie
Erbij Amsterdam.

19 september: Kerkmuziek (K)
De kerkmuziek is onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Wat is een kerkdienst zonder muziek
(en dus zonder musicus)? Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte.

26 september: Wijkdiaconie (W)

26 september: Kerk in Actie - Vredesweek Israël en Palestina (F)
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in
hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie
wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar
in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.
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Oktober
3 oktober: Wijkdiaconie (W)

3 oktober: Kerk en Israël: verbonden door gesprek en ontmoeting (F)
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom
bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de joodchristelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de
kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse
Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap,
bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. Helpt u mee?

10 oktober: Wijkdiaconie (W)

10 oktober: Landelijk Jeugdwerk Geloofsopvoeding (F)
Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof
door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij
spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken
met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken
daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over
de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

17 oktober: Kerk in Actie – Wereldiaconaat - Samen werken aan een stabiele toekomst (L)
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen
in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms
valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren
landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven.
De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een
vreedzame samenleving.

17 oktober: Kosten eredienst: verwarming (K)
De koude maanden komen er weer aan, dus ook het stookseizoen. Het verwarmen van de kerk voor
een kerkdienst of andere kerkelijke activiteit kost veel geld. Omdat we er toch graag warm bij willen
zitten wordt deze collecte gehouden.

24 oktober: Burennetwerk (S)
Burennetwerk Amsterdam koppelt al ruim negen jaar buurtgenoten aan elkaar voor kleine klusjes en
sociaal contact. Mensen die willen helpen, onze ‘goede buren’, melden zich bij ons aan en worden via
de helpdesk gekoppeld aan iemand in hun buurt met een hulpvraag. Alleen dit jaar zijn er al meer
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dan 2000 ‘matches’ gemaakt. Het is mooi om te zien hoeveel bereidheid er heerst om mensen te
helpen.

24 oktober: Pastoraat (K)
Omzien naar elkaar. Het is een van de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Er is sprake van pastoraat
daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het
evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Draagt u bij om Gods liefde, hoe
lastig ook soms, gestalte te blijven geven in de stad / in de wijk?

31 oktober: Wijkdiaconie (W)

31 oktober: Hervormingsdag: kerkvernieuwing (K)
Luther vernieuwde de kerk tegen wil en dank. Ook in deze tijd werken we aan kerkvernieuwing, om
Gods liefde in Amsterdam over het voetlicht te krijgen. Ook in onze wijk willen we vernieuwend bezig
zijn. [Noem hier eventueel iets van wat uw wijk aan kerkvernieuwing doet.] We vragen u om dit
proces van harte te ondersteunen.

November
7 november: Stichting Present (S)
Stichting Present biedt ondersteuning aan Amsterdammers die zich vrijwillig in willen zetten voor
een ander. Ze willen de brug slaan tussen betrokken mensen die van alles te bieden hebben en hun
stadgenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken. Voorbeelden: helpen met verhuizen, een huiskamer
schilderen, opknappen van een tuin, schoonmaken van een wijk of huis, een dagje uit met ouderen.
Present werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties en woningcorporaties.

7 november: Pastoraat onder ouderen (K)
De toenemende vergrijzing van onze samenleving vraagt ook aandacht van de kerken. Zowel
thuiswonende ouderen als bewoners in verzorgings- en verpleegtehuizen verdienen pastorale zorg.
Graag vragen wij daarom uw aandacht voor deze collecte, die wordt gehouden om het
ouderenpastoraat in stand te houden.

14 november: Het Straatpastoraat (S)
Het Straatpastoraat biedt plekken waar mensen die bekend zijn met het leven op de straat op
verhaal kunnen komen, of hun verhaal kunnen delen. We gaan voorbij aan het label ‘dakloos’ of
‘thuisloos’ en kijken allereerst naar een mens die ertoe doet en die iets te bieden heeft. We vertellen
die verhalen ook verder in de samenleving. In een stad waar zoveel mensen op een klein oppervlakte
bij elkaar wonen, leven en werken, zoeken we op verschillende, creatieve manieren naar verbinding
en inclusie.
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14 november: Eigen wijkproject (keuze wijk) (K)

21 november: Wijkdiaconie (W)

21 november: Kerk in Actie – Zending - Sterke en weerbare vrouwen (U6)
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een
vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet
stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een
theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun
zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische
hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

28 november: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat (L)
Jaarlijks zijn er in de protestantse kerken in Amsterdam en Omgeving kerkdiensten voor mensen met
een verstandelijke beperking. Deze diensten noemen we 'inclusieve diensten'. Uit ervaring is
gebleken dat alle kerkbezoekers van deze diensten genieten, omdat er zoveel blijdschap en
spontaniteit vanuit gaat. Een leerschool in geloven! Uw bijdrage maakt deze bijeenkomsten mede
mogelijk.

28 november: Eredienst (K)
Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondags eredienst. Daarnaast
ontmoeten wij elkaar ook ná de viering, tijdens gespreksgroepen of de vele andere activiteiten in
onze gemeente. Deze inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten brengen kosten met zich
mee. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

December
5 december: Wereldhuis- maaltijden (S)
Het Wereldhuis is een shelter, een veilige plek, waar we honderden mensen zonder papieren
ontmoeten die in Amsterdam leven en die verstoken zijn van rechten, van opvang en van zorg. Met
hen zoeken we naar manieren om de regie over hun leven weer terug te krijgen en we bieden hen
training, informatie en advies. Voor velen van hen is het Wereldhuis een onmisbare pleisterplaats in
hun leven geworden. Het Wereldhuis is tot slot een community, die hoofdzakelijk draaiende
gehouden wordt door mensen ‘uit de doelgroep zelf’. Zo wordt er elke dag een warme, voedzame
lunch geserveerd.

5 december: Pastoraat rond verlies (K)
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen
binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn, is een van onze pastorale
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taken. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Onder andere voor mensen die te maken
hebben met verlies en rouw. Helpt u mee om hen te steunen?

12 december: Luistergroepen Zuid en Noord

Wie kent het gevoel niet van: ik wou dat ik daar nu eens over kon praten? Gewoon, met iemand
praten over dingen waar ik tegenaan loop. En je denkt: ben ik nu de enige met zoiets? Nee dus:
Er zijn veel mensen die over dingen struikelen waar ze geen raad mee weten. Ze houden die vaak
voor zichzelf en het probleem wordt daardoor groter. Je kunt je dan aansluiten bij een
luistergroep (in Noord). Hier wordt geluisterd zonder dat een ander er iets van vindt. En je kunt
luisteren naar anderen. Bij zo’n Luistergroepen is iedereen welkom. Ook als je niets wilt vertellen
en alleen maar wilt luisteren ben je welkom.

12 december: Kerkmuziek koren
Een koor, cantorij of zanggroep in de kerkdienst geeft altijd iets extra’s. [U kunt hier een voorbeeld in
uw kerk noemen] Deze collecte is bestemd voor deze vorm van opluistering van de eredienst.

19 december: Wijkdiaconie (W)

19 december: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst (U7)
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen,
mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. In de Kerst-Challenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen
uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken
ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van
vrede mogelijk maakt.

24 december (Kerstnacht): Wijkdiaconie (W)

24 december (Kerstnacht): Kerstcollecte eigen doel (K)
De kerkenraad heeft besloten de kerstcollecte te bestemmen voor … (zelf in te vullen)

25 december (Kerst): Kerk in Actie - Kom op voor kinderen in de knel (L)
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben
geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie
komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.
Doe daarom mee met onze kerstcollecte! (In de loop van 2021 wordt via de website van de PKN en op
andere manieren bekend welk kinderproject het meest urgent is).
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25 december (Kerst): Pastoraat (K)
De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van
pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht
van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Draagt u hieraan bij?

26 december: Wijkdiaconie (W)

26 december: Eigen wijkproject (K)

31 december (Oudjaar): Geen diaconale collecte

31 december (Oudjaar): Eindejaarscollecte voor de kerk (K)
De opbrengst van de eindejaarscollecte is geheel bestemd voor de eigen wijkgemeente.
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