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Toelichtingen op de collectes 2023 

 

Samen met het nieuwe collecterooster zijn toelichtingen op deze collectes voor u samengesteld. 

De eerste collecte is bestemd voor een diaconaal doel.  

De tweede collecte is voor kerkelijke doeleinden.  

Bij de beschrijvingen van de collectedoelen wordt steeds deze volgorde aangehouden. 

Gebruik de toelichtingen voor de afkondiging in de eredienst en de aankondiging in het wijkblad.  

U kunt ze ook gebruiken als startpunt voor uw eigen formulering van het collectedoel. Zoek zelf de formulering die bij uw wijkkerk past.  

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 L) 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://kerkinactie.protestantsekerk.nl/bestellen/pagina/424/?products=90708.  

Meer en uitgebreide informatie over de Kerk in Actie doelen vindt u op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/.  

  

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 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/bestellen/pagina/424/?products=90708
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
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   Januari   

1 januari S Phoenix (LHTQIA+ groep Wereldhuis) 
Ongedocumenteerde mensen met een LHBTI-achtergrond zitten 
vaak in een kwetsbare positie. Voor hen is er in het Wereldhuis 
van de Protestantse Diaconie een gespreksgroep onder leiding 
van een counselor. Daar kunnen zij veilig hun verhaal doen, 
elkaar in een gezellige en vertrouwelijke sfeer ontmoeten en hulp 
krijgen bij de voorbereiding van hun procedure. 

K Eredienst  
Onze kerk wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten, 
omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun 
omgeving, dichtbij en ver weg. Een plek waar je inspiratie 
vindt, waar verbondenheid is en waar iedereen meetelt. 
Daar zetten we ons samen enthousiast voor in. Uw bijdrage 
is hiervoor bestemd. 
 

8 januari W Wijkdiaconie K Pastoraat - de kerk als vindplek van geloof, hoop en liefde  
Een kerk met lef en liefde voor de stad, dat is wat we als 
Protestantse Kerk Amsterdam willen zijn. Het betekent op 
veel plekken in de stad aanwezig zijn: van iconische 
binnenstadskerken tot wijkkerken in nieuwe stadsdelen. 
Helpt u mee om kerk in de stad te zijn en blijven? 
 

15 januari S Pastoraal spreekuur voor Oekraïners in opvanglocaties 
Nog nooit zo snel kwam een groep geestelijk verzorgers bij 
elkaar. Na aankomt van de eerste Oekraïense vluchtelingen in 
Amsterdam maakten ze plannen om hen te ondersteunen. Het 
bleven niet bij plannen, zij zochten ze op en maakten contact. 
Over de hele stad verspreid zijn opvanglocaties waar 
predikanten, geestelijk verzorgers naartoe gaan en een luisterend 
oor bieden. Daar komen mooie initiatieven uit voort. Ze laten 
vredesduiven op en maken muziek. Op verschillende plekken is 
de kerk aanwezig en dat is meer dan goed! 
  

F Oecumene 
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. 
 

22 januari W Wijkdiaconie K Onderhoud kerkgebouw / Kerkbalans 
Op de vraag ‘wat is de kerk u waard’ reageerde een 
gemeentelid met: ‘Mijn kerk is een prachtig, eeuwenoud 
gebouw met een mooi orgel. Ik kom er graag. Ik kerk bewust 
in mijn eigen buurt en wil er graag aan bijdragen dat 
iedereen zich er thuis voelt, jong en oud. Dat wil ik graag 
behouden en daarom draag ik bij aan de kerk’. U ook? Geef 
dan aan deze collecte en aan Actie Kerkbalans. 
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29 januari S Luistergroepen in Amsterdam  
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.   

U1 Kinderen en Jongeren - Nederland speelt Sirkelslag  
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel 
tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse 
gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden 
jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve 
bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een 
Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een 
ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag 
en zien dat de kerk breder is dan de kerkplek waar zij bij 
horen.  
 

  
 

Februari   

5 februari L1 KiA Werelddiaconaat - Pakistan - vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die 
jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en 
leningen. De organisatie begeleidt hen na hun opleiding bij het 
opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij 
jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te 
bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie 
wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt 
ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij 
elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  

K Jeugdwerk - kindernevendienst 
Elke zondag is er een kindernevendienst. Hiervoor worden 
kosten gemaakt. Naast de werkmaterialen zijn er onder 
andere kosten voor het verwarmen van de ruimtes voor de 
kinderdienst. U helpt mee met een hartverwarmende gift 
aan deze collecte. 
 

12 februari W Wijkdiaconie  K Pastoraat ouderen  
Elk levensverhaal is uniek. Het roept vragen op over wat 
mensen is overkomen. Over de hoogte- en dieptepunten in 
hun leven en alles wat er tussenin zit. Een predikant, de 
ouderlingen en pastoraal werkers nemen de tijd voor 
mensen. Om te luisteren met aandacht. Dit bijzondere 
aanbod van de kerk is er voor alle leeftijden. 
Uw bijdrage aan de collecte helpt mee om deze pastorale 
aandacht te behouden. 
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19 februari S Diaconale ondersteuning voor mensen met een beperking en 
hun familie 
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.  

K PR en communicatie 
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’ 
vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de 
mensen om ons heen communiceren. De opbrengst van 
deze collecte wordt onder andere hiervoor gebruikt. 

26 februari S Het Straatpastoraat  
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.   

K Eredienst - muziek in de kerk 
Luther schijnt gezegd te hebben dat je de adem, die je als 
mens hebt ontvangen bij de schepping, kunt teruggeven aan 
de Schepper. Niet alleen door te spreken, maar ook door te 
zingen. En de diepgaande betekenis van muziek strekt zich 
bij hem ook uit tot de instrumentale muziek. Uw bijdrage is 
dit keer bestemd voor alle mooie muzikale bijdragen aan 
onze eredienst. 
 

  
 

Maart   

5 maart W Wijkdiaconie K Pastoraat 
Met onze kerk willen we een gastvrije plek zijn, waar ook 
rand- en niet kerkelijken kunnen meedoen, bijvoorbeeld met 
een buurtmaaltijd, gesprekskring of burendag. De kerk 
wordt daarmee een oefenplek voor mensen die Christus 
willen volgen: heel praktisch en alledaags. Uw bijdrage is 
hiervoor bestemd. 

12 maart L2 KiA Binnenlands Diaconaat - Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 
korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken 
we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende 
hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun 
partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar 
ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. 

K Kerkvernieuwing in de wijk 
Pioniersplekken voorzien in een behoefte van een nieuwe 
generatie, die zich (nog) niet helemaal thuis voelt in de kerk. 
Deze generatie zoekt wél een plek voor zingeving en 
inspiratie. Als Protestantse Kerk Amsterdam hopen we dat 
veel pioniers de komende jaren kunnen blijven 
experimenteren. Want het evangelie gaat door. Met uw 
bijdrage helpt u mee om dit mogelijk te maken. 
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19 maart S Boerderij De Meent 
Al geruime tijd had 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.  

U2 Missionair werk - Ontdekken in de Kliederkerk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en 
eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. 
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn waarin jong 
en oud op een creatieve manier de betekenis van 
Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om 
gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 
hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde. Helpt u mee? 

26 maart W Wijkdiaconie K Eredienst  
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 
bij 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. 

  
 

April   

2 april S Wereldmoeders 
In 2022 lanceerde het Wereldhuis `Wereldmoeders’. Dit project is  
voor ongedocumenteerde moeders en hun kinderen. Wekelijks 
kunnen ze samenkomen in de Elthetokerk in Oost waar ze even 
mogen ontspannen, elkaar kunnen bemoedigen, tips uitwisselen 
en workshops volgen over voor hen relevante onderwerpen zoals 
gezonde voeding, opvoeding en onderwijs.  

U3 PaasChallenge - Terug in de de tijd van de Bijbel 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar 
doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de 
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de 
jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door 
middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis 
van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het 
einde van kwaad en duisternis. Helpt u mee deze 
PaasChallenge mogelijk te maken? 

6 Witte 
Donder-
dag 

W Wijkdiaconie K Eredienst 
Onze kerk wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten, 
omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun 
omgeving, dichtbij en ver weg. Een plek waar je inspiratie 
vindt, waar verbondenheid is en waar iedereen meetelt. 
Daar zetten we ons samen enthousiast voor in. Helpt u mee? 



7 

 

7 Goede 
Vrijdag 

 
geen diaconale collecte  geen kerkelijke collecte 

8 Stille 
Zater-
dag 

W Wijkdiaconie K Jeugdwerk  
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. 

9 Pasen L3 KiA Werelddiaconaat - Moldavie - Kerk helpt kwetsbare mensen 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken 
veel inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen 
en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld 
en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare 
kinderen en ouderen zijn. Via Moldovan Christian Aid onder-
steunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten bij diaconale initia-
tieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit 
werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!  

K Paascollecte voor de kerk  
[als u geen eigen wijkproject heeft kunt u onderstaande 
tekst gebruiken] 
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, vol enthousiasme voor in. Voor elkaar en 
voor onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan 
deze collecte. 

16 april S Opbouwwerk- Buurtmaaltijden 
Een lange tafel in een grote zaal met heerlijk zelf gekookt eten en 
daaraan allerlei verschillende mensen die bij jou om de hoek 
wonen. Dát is een buurtmaaltijd. In vrijwel alle stadsdelen 
worden ze georganiseerd vanuit de buurtkerken en diaconale 
centra. Diverse gepassioneerde vrijwilligers organiseren de avond 
en koken de maaltijden. De grote opkomst laat zien dat de 
behoefte aan ontmoeting en een goede, gezonde maaltijd 
onverminderd groot is.   

K PR en communicatie 
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 social media een belangrijke 
plek waar mensen samenkomen en nieuwe 
‘gemeenschappen’ vormen. Maar ook op andere manieren 
willen we met de mensen om ons heen communiceren. De 
opbrengst van deze collecte wordt hiervoor gebruikt. 

23 april S Dokters van de Wereld - Mobiele tandartspraktijk voor 
onverzekerden in A'dam 
Sinds dit jaar trekt de Mondzorgkaravaan van Dokters van de 
Wereld weer door het land. Elke maand voert onze mobiele 
straattandarts in een andere provincie noodbehandelingen uit 
aan vooraf geselecteerde patiënten. Dit zijn vaak mensen met 
schulden, ongedocumenteerden en/of migranten. We werken 
daarvoor samen met lokale partnerorganisaties zoals de 
schuldhulpverlening en het maatschappelijk werk. Ook geven 
onze vrijwilligers voorlichting over hoe je tandbederf voorkomt.  

K Pastoraat - luisteren met aandacht  
In het pastoraat gaat het om het levensverhaal. Samen met 
degene die wordt bezocht probeert de predikant of  
pastoraal werker te verbinden met de context waarin 
degene leeft. Het levensverhaal wordt in het licht van de 
Eeuwige en de verhalen uit de Bijbel gezet. Helpt u mee om 
deze pastorale aandacht te laten voortbestaan? 
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30 april S Studio Pancake 
Studio Pancake is een organisatie met cultuurmakers en 
ondernemers met een sterk maatschappelijke achtergrond. Hun 
passie ligt in het organiseren van positieve initiatieven die 
vrijgevigheid versterken en eenzaamheid tegengaan en 
saamhorigheid versterkt.  
De projecten zijn snel op te zetten en laagdrempelig, zodat 
iedereen kan meedoen. Een voorbeeld is de `omgekeerde advent 
kalender’ waarbij met Kerst voedsel werd ingezameld voor 
ongedocumenteerde gezinnen.    

K Eredienst 
Onze kerk wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten, 
omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun 
omgeving, dichtbij en ver weg. Een plek waar je inspiratie 
vindt, waar verbondenheid is en waar iedereen meetelt. 
Daar zetten we ons samen enthousiast voor in. Helpt u mee? 

  
 

Mei   

7 mei L4 KiA Noodhulp - Oekraine - Kerk voor de samenleving 
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel 
inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar 
de grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in 
Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert 
partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te 
ontplooien in hun eigen dorp of stad. Dat werkt: deze 
gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp 
nodig heeft.  

K Toerusting & Vorming 
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 ontwikkelen van materiaal voor kring-, cursus- en 
trainingswerk. 
 

14 mei S Leefgemeenschappen in Amsterdam 
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 tandarts en activiteiten 
voor de wijk.  
  

K Kerkgebouw - op naar een groene kerk 
Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met 
elkaar te maken hebben, zijn er vandaag de dag meer 
aanleidingen om een duurzame kerk te willen zijn: vanuit 
milieuverantwoordelijkheid en/of financiële besparing. Met 
grote en kleine initiatieven: samen willen wij zorgdragen 
voor Gods Schepping. En dat brengt kosten met zich mee. 
Helpt u ons mee een Groene Kerk te worden of blijven? 

18 Hemel-
vaart 

W Wijkdiaconie K Jeugdwerk - generaties ontmoeten elkaar 
De kerk kan een van de meeste waardevolle plekken van je 
leven zijn, ook als je jong bent. Het is een van de weinige 
plekken waar generaties elkaar ontmoeten. Dat is niet alleen 
heel tof: het gesprek tussen de generaties, de 
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samenwerking, is noodzakelijk voor de toekomst van de 
kerk. Een plek waar jong en oud samen het geloof vieren is 
de mooiste plek die er is! Helpt u mee? 
 

21 mei S Drugspastoraat  
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.  
  

K Pastoraat 
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. 
 

28 Pink-
steren 

S Stichting De Sluis  
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.   

U4 KiA Pinkstercollecte - Bijbelcompetitie stimuleert 
bijbellezen 
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om 
een Bijbel te kopen. Door de jaarlijkse bijbelcompetitie van 
het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden 
kinderen tóch Bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje 
met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen 
te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een 
groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit 
het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. 
Een feest van hoop! Helpt u mee dit mogelijk te maken? 
 

  
 

Juni   

4 juni W  Wijkdiaconie K Eredienst - muziek in de kerk 
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. 
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11 juni S Maaltijden voor Braziliaanse kinderen van de Weekendschool 
Empowerment Through Education (ETE) is een weekendschool 
voor 50  Braziliaanse kinderen van ongedocumenteerde ouders. 
Het project heeft als doel kinderen zelfredzaam te maken, zodat 
ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij 
kunnen vinden. Na afloop van de lessen wordt gezamenlijk 
gegeten. Zo wordt een “thuis en wij” gevoel gecreëerd.  

K  Pastoraat 
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? 

18 juni W Wijkdiaconie K Kerk als plaats van stilte  
De kerk biedt als een van de weinige plekken in de stad de 
ruimte om stil te zijn en stilte te ervaren. Bijvoorbeeld [als 
uw wijkkerk dit 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 in 
onze kerk te kunnen bieden.  

25 juni L5 Wereldvluchtelingendag-Perspectief voor jonge vluchtelingen 
uit Venezuela 
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken 
vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, 
op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren 
zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De 
Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van 
Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de 
handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook 
een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen 
inkomen kunnen verdienen./  

K Eredienst 
Wat betekent kerk voor jou? Een plek om samen te komen, 
een plek van bezinning en rust, een plek van aandacht voor 
de ander, voor de kwetsbaren, een plek van vragen stellen 
en naar antwoorden zoeken, God ontmoeten? Onze kerk is 
zo’n plek. Mensen zijn er op allerlei manieren bij betrokken, 
bij de kerkdienst op zondag of doordeweeks bij de 
activiteiten voor mensen uit de kerk en uit de buurt. Onder 
andere met de opbrengst van deze collecte zetten wij dit 
voort. 

  
 

Juli   

2 juli L6 Keti Koti 
Elk jaar wordt op 1 juli de slavernij herdacht en de afschaffing 
gevierd. In Amsterdam vindt de herdenking en het festival plaats 
in het Oosterpark. Keti Koti herinnert ons aan het belang om op 
een gelĳkwaardige manier met elkaar om te gaan. We collecteren 
voor een speciaal doel dat wordt uitgezocht door de Raad van 
Kerken. Lees vanaf begin juni 2023 op de website 
protestantsekerkamsterdam.nl welk doel dit jaar is gekozen. 

K Jeugdwerk – Taizé 
Elk jaar vertrekt een groep jongeren uit Amsterdam naar 
Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. 
Dé plek waar jongeren uit heel Europa en de wereld elkaar 
ontmoeten om op zoek te gaan naar wat geloof voor hen 
betekent. Deze collecte is onder andere bestemd om deze 
reis mede te financieren. 
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9 juli W Wijkdiaconie K Pastoraat - een kerk met lef en liefde voor de stad  
Een kerk met lef en liefde voor de stad, dat is wat we als 
Protestantse Kerk Amsterdam willen zijn. Het betekent op 
veel plekken in de stad aanwezig zijn: van iconische 
binnenstadskerken tot wijkkerken in nieuwe stadsdelen. 
Helpt u mee om kerk in de stad te zijn en blijven? 

16 juli S Stap Verder 
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit 
Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal 
Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke organisaties willen 
zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van het 
stadsdeel. Op de locatie Stap Verder ontwikkelen zij  activiteiten 
en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te 
brengen. De komende drie jaar ligt de focus op Nederlandse 
Taalles en taalmaatjes, het ontwikkelen van een kenniscentrum 
voor het bieden van hulp op praktisch en sociaal gebied en 
ondersteuning rondom opvoeding en scholing. 

K Kosten activiteiten kerkenraad 
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. 
 

23 juli W Wijkdiaconie K Eredienst 
Onze kerk wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten, 
omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun 
omgeving, dichtbij en ver weg. Een plek waar je inspiratie 
vindt, waar verbondenheid is en waar iedereen meetelt. 
Daar zetten we ons samen enthousiast voor in. Helpt u mee? 

30 juli S Collectief kapitaal   
Collectief Kapitaal is een beweging voor en door burgers. Het wil 
een einde maken aan bestaansonzekerheid voor mensen in 
armoede in een tijd waarin een groeiende groep mensen steeds 
rijker wordt. De sleutel: solidariteit. 
In Amsterdam zamelt Collectief Kapitaal daarom geld in onder 
burgers en geeft dat geld door aan burgers die bestaansonzeker 
zijn.  

K Toerusting en vorming 
Onder het toerusting- en vormingsprogramma vallen allerlei 
activiteiten waarin we leren om uit bestaande en nieuwe 
bronnen ons geloof te bevorderen en te verdiepen. Dit doen 
wij in kring- en gespreksgroepen of bijvoorbeeld een 
gebedsgroep.  De opbrengst van deze collecte is onder 
andere hiervoor bestemd. 
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Augustus   

6 aug S Buurthulp Oost, West, Nieuw West en Centrum 
Stichting Buurthulp bouwt in de verschillende wijken en 
stadsdelen aan communities waar mensen oog voor elkaar 
hebben en samen redzaam zijn. Dit doen ze door buurtbewoners 
in contact te brengen met andere buurtbewoners die een 
luisterend oor of hulp nodig hebben. In dit kader organiseren zij 
verschillende activiteiten zoals een open inloop, workshops (vaak 
in samenwerking met andere organisaties in de buurt), cursussen 
en buurtmaaltijden. 

K Onderhoud orgel 
De prachtige orgelklanken  hebben een belangrijke plaats in 
onze eredienst. Het is daarom  van belang dat het orgel goed 
werkt en zuiver speelt. Het moet gestemd en onderhouden 
worden. Daarom vandaag een collecte voor dit mooie 
instrument.  
[NB Heeft uw wijkgemeente geen orgel, zamel dan geld in 
voor de piano of andere vormen van kerkmuziek] 

13 aug W Wijkdiaconie U5 KiA Zomerzending - Ghana een sterke kerk op een 
kwetsbare plek 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het 
noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het 
belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet 
alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in 
contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de 
Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en 
jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren 
opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen 
en schrijven. Draagt u hieraan bij? 

20 aug S Drugspastoraat 
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.  

K Jeugdwerk - generaties ontmoeten elkaar 
In de kerk hebben we elkaar nodig. Of je nu jong bent of 
ouder. Iedereen kan zich bij het kinder- en jeugdwerk 
betrokken voelen. De kerk als een groot netwerk dat 
kinderen en jongeren laat voelen dat  ze gewaardeerd 
worden, dat ze waardevol zijn en dat hun leven van 
betekenis is omdat ze door God geschapen  zijn. Alvast heel 
hartelijk dank voor uw (financiële) bijdrage hieraan. 

27 aug W Wijkdiaconie K Pastoraat - 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,  over werk en het begin en einde van het leven 
krijgen hier een plaats. Draagt u hieraan bij? 
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September   

3 sep S Burennetwerk Amsterdam  
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 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.  

K Eredienst 
Onze kerk wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten, 
omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun 
omgeving, dichtbij en ver weg. Een plek waar je inspiratie 
vindt, waar verbondenheid is en waar iedereen meetelt. 
Daar zetten we ons samen enthousiast voor in. Helpt u mee? 
 

10 sep S Koopvaardijpastoraat 
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.   

K Onderhoud kerkgebouw 
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die 
de kerk in eigendom heeft. Ook komt het voor dat een 
(kerk)gebouw voor de vieringen wordt gehuurd. 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. 

17 sep S Kuria  
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.   

K Eredienst - muziek in de kerk 
De 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. 
 

24 sep W Wijkdiaconie F KiA Syrie - Kerk als plek van hoop en herstel 
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze 
gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het 
voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de 
stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk 
het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is 
opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in 
Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop 
voor de toekomst! 
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Oktober   

1 okt W Wijkdiaconie F Kerk & Israël - Onopgeefbaar verbonden 
De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft 
de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot 
onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom 
collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël. 
 

8 okt S Bureau Straatjurist  
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. 

F Missonair Werk -  Pioniersplekken 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. 
Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 
zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een 
nieuwe vorm van kerk-zijn. De afgelopen 10 jaar ontstonden 
zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze 
vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor 
diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn. 
Helpt u mee om deze vormen van kerk zijn te laten 
voortbestaan? 

15 okt S In Kas  
‘In Kas’ is een budgetcursus die in de verschillende diaconale 
centra wordt gegeven. Met een groep gaan deelnemers op tien 
momenten samen aan de slag om overzicht te houden of krijgen 
in hun financiële administratie. Er wordt gekeken naar inkomsten 
& uitgaven, post geordend en wekelijks wordt een kasboekje 
ingevuld. En onderwerpen als bespaartips, verzekeringen, geld & 
familie, onverwachte uitgaven en geldstress komen aan de orde.  

K PR en Communicatie 
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 maken we gebruik van 
(digitale) nieuwsbrieven. Maar ook op andere manieren 
willen we met de mensen om ons heen communiceren. De 
opbrengst van deze collecte wordt hiervoor gebruikt. 
 

22 okt L7 Wereldvoedseldag KiA Indonesie - Sterke vrouwen in de kerk 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen 
een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen 
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht 
functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op 
zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het 
toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een 
diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus 

K Pastoraat 
Omzien naar elkaar. Het is een van de belangrijkste waarden 
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, 
gestalte te blijven geven in de stad / in de wijk?  
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of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. 
  

29 okt W Wijkdiaconie K Hervormingsdag: kerkvernieuwing 
Op 31 oktober 1517 timmerde de Duitse monnik Maarten 
Luther 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in 
Wittenberg. Hij was tegen alle regels die de kerk om het 
geloof heen bedacht en wilde de kerk vernieuwen. Ook in 
deze tijd werken we aan kerkvernieuwing, om Gods liefde in 
Amsterdam  voor 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   

5 nov S Het Straatpastoraat- de Koffiets 
Sinds de eerste coronagolf 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’. 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.  
  

K Eredienst  
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. 
 

12 nov L8 Werelddiaconaat - Libanon - Kansen voor jongeren in 
achterstandswijk 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, 
zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, 
werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk 
perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het 
werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners 
krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale 
hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen 
sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey. 
  

K Pastoraat onder ouderen 
Elk levensverhaal is uniek. Het roept vragen op over wat 
mensen is overkomen. Over de hoogte- en dieptepunten in 
hun leven en alles wat er tussenin zit. Een predikant neemt 
de tijd voor mensen. Om te luisteren met aandacht. Dit 
bijzondere aanbod van de kerk is er voor alle leeftijden. 
Uw bijdrage aan de collecte helpt mee om deze pastorale 
aandacht te behouden. 
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19 nov W Wijkdiaconie K Pastoraat rond verlies (laatste zondag kerkelijk jaar) 
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 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 steun aan hen 
mogelijk te maken ? 
 

26 nov S Het Wereldhuis- warme maaltijden 
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. 
  

U6 Eeuwigheidszondag - Met het oog op het einde 
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven 
dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor 
mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is 
pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt 
allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals 
bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in 
verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk 
thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost 
en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. Daarvoor 
collecteren we op deze ‘Eeuwigheidszondag’. 
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December   

3 dec L9 KiA - Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen 
op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde 
omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico 
op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese 
organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met 
familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar 
weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er 
alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad 
trekken. 
  

K Kerk in de buurt (eigen wijkproject) 
[als u geen eigen wijkproject heeft kunt u onderstaande 
tekst gebruiken] 
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, vol enthousiasme voor in. Voor elkaar en 
voor onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan 
deze collecte. 
 

10 dec S Dovenpastoraat  
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. 
  

K Kerkmuziek: Koren 
‘Zingen helpt mij om te geloven’, zegt een koorlid uit een 
van onze kerkkoren. Prachtig! Ervaart u dat ook zo? Uw 
bijdrage is voor alle prachtige koormuziek die we tijdens de 
eredienst laten horen. Helpt u mee om koorklanken in onze 
kerk te laten klinken? 

17 dec W Wijkdiaconie K Eredienst 
Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met 
elkaar is de zondags eredienst. De sfeervolle en inspirerende 
diensten brengen kosten met zich mee. Onder andere met 
uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen. 
 

24 dec W Wijkdiaconie K Eigen wijkproject 
[als u geen eigen wijkproject heeft kunt u onderstaande 
tekst gebruiken] 
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, vol enthousiasme voor in. Voor elkaar en 
voor onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan 
deze collecte. 
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24 Kerst-
nacht 

W Wijkdiaconie K Kerstcollecte eigen doel / wijkproject 
[als u geen eigen wijkproject heeft kunt u onderstaande 
tekst gebruiken] 
Als gemeente zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde 
mogen leven en die al delend mogen doorgeven. Daar 
zetten we ons, samen met u, vol enthousiasme voor in. Voor 
elkaar en voor onze buurtgenoten. Betuig uw steun door 
een gift aan deze collecte. 
 
 
 

25 Kerst L 
10 

KiA - In actie voor kinderen in de knel 
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen 
kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, 
hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie 
gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst 
verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe 
daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In 
de loop van 2023 maken we bekend welk kinder 
project het meest urgent is en ons kerstproject wordt.  

K Pastoraat  
De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de 
naam van Christus. In deze dagen horen we het bijzondere 
kerstverhaal en proberen we te ontdekken waarom God zich 
verbonden heeft met kwetsbare mensen en waarom Hij 
voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. Samen met de 
mensen om ons heen. Draagt u hieraan bij? 
 
 

31 dec 
 

Geen diaconale collecte K Eindejaarscollecte voor de kerk 
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