
Zondag 6 september 2020 Collecte Kerk in Actie - Alfabetisering Ghana (Werelddiaconaat) 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een 
minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook 
investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van 
Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk 
alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van 
teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de 
landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. 

 

Zondag 13 september 2020 Collecte Protestantse Kerk - Kliederkerk geeft hoop 

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij 
deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer 
plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-
bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een 
warme gemeenschap. Collecteer mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer 
plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen 
om samen in het voetspoor van Jezus te gaan. 

 

Zondag 20 september 2020 Collecte Kerk in Actie - Bouw de kerk in Syrië weer op (Zending)  

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zĳn 
van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft 
het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, 
juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door 
geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig 
terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de 
kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en 
hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk! Doet u mee? 

 

Zondag 27 september 2020 Collecte Protestantse Kerk - Verlangen naar vrede 

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moet 
vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we 
er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactivisten in 
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen 
Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.  

 

 

 

 



Zondag 4 oktober 2020  Collecte Protestantse Kerk - Israëlzondag - ontmoeting en dialoog 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen 
identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van 
lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. 
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. 
Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, 
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met 
stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties 
met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair 
project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 

 

Zondag 11 oktober 2020 Collecte Kerk in Actie - Landbouw Rwanda (Werelddiaconaat) 

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een 
christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk 
werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een 
trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de 
regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie 
te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te 
laten gaan. 

 

Zondag 18 oktober 2020 Dorcas  

 

Zondag 25 oktober 2020 Nederlands Bijbelgenootschap – Bijbels voor Syrië 

Syrië: een land dat al jaren wordt verscheurd door oorlog. De strijd is nu minder heftig, maar voor 
christenen is het nog steeds heel zwaar.  Onder hen neemt de vraag naar bijbels nog altijd toe. 
Miljoenen mensen leven in de puinhopen van de oorlog. Velen zijn alles kwijt – zelfs hun bijbel. 
Terwijl de Bijbel een lichtpunt kan zijn in de duisternis. De Bijbel biedt troost en bemoediging aan 
mensen die na jaren van oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn. Het Syrisch Bijbelgenootschap 
verspreidt bijbels via kerken, kloosters en individueel via vrijwilligers. Het transport van bijbels door 
het land is risicovol. De vrijwilligers en de medewerkers van het Bijbelgenootschap doen hun werk 
onder moeilijke omstandigheden, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Geregeld worden hun 
auto’s beschoten. Toch doen ze het werk met grote inzet. Ook u kunt helpen om een beetje licht te 
brengen in Syrië.  

 

Zondag 1 november 2020 Collecte Kerk in Actie - Sterke vrouwen Papoea (Najaarszending) 

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de 
vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de 
vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk 
vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat 
een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen 
vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.  



 

Zondag 8 november 2020 Collecte Protestantse Kerk - Opvoeden doe je niet alleen 

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je 
vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun 
een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. Jong 
Protestant helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee 
gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote 
opdracht iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties.  


