Collecteer mee in 2013!
Samen maken we het mogelijk
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Delen in gaven
is delen in dankbaarheid
Collecten en extra giften van de plaatselijke gemeenten zijn belangrijk
voor de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Deze bijdragen zorgen
voor maar liefst twee derde van alle inkomsten! Betrokken gemeenteleden geven nog steeds met een ruim hart. Ook nu zet de Protestantse Kerk de schouders onder de inzameling van geld voor het
eigen kerkelijk werk en dat van Kerk in Actie. Dankzij de financiële
steun konden partnerorganisaties in 2012 prachtig werk doen.
Dat die steun werd gewaardeerd, delen zij graag.

Dank u!
Meer Kingo festivals
dan verwacht!
Vanwege de onrust in Egypte maakte
Kerk in Actie zich zorgen over onze
partners daar. Terecht. Maar er waren
ook verrassingen. Neem nou de Kingofestivals. Zou het met de onrust in het
Egyptisch Bijbelgenootschap wel lukken
om ook in 2011 en 2012 Kingo-festivals
voor kinderen te organiseren? De
afspraak was dat ze 150.000 kinderen
zouden bereiken.
Was dat met al die
onrust niet veel te
hoog gegrepen?
Onze zorg daarover bleek ongegrond. Het lukte
het Egyptische
Bijbelgenootschap juist om
meer kinderen
te bereiken dan
in 2010. Ruim
200.000 kinderen
hadden een onvergetelijke en
feestelijke dag. Ademloos luisterden ze naar leeuw Kingo, die vanuit
de Bijbel vertelde over liefde, vergeving
en begrip. Na het festival werkten
kinderen in de zondagsschooluren
nog wekenlang uit het materiaal van
het Egyptische Bijbelgenootschap.
Tijdens de Pinksterzendingsweekcollecte
van 2012 stond het Egyptisch Bijbelgenootschap centraal. De festivals in
2012 zijn mogelijk dankzij de steun van
velen plaatselijke gemeenten.
Dank daarvoor!
Collectekatern Kerkinformatie • juli-augustus 2012

Bedankje vanuit Yogjakarta
Meer dan 900 gemeenten collecteerden tijdens het Kerstfeest in 2011
voor het programma Kinderen
in de Knel van Kerk in Actie. Er
was in het bijzonder aandacht
voor Anak Wayang, een van
de partnerorganisaties van
Kerk in Actie. Naast financiële steun vroeg Kerk in Actie
aan gemeenteleden om een
groetenkaart te sturen aan de
kinderen van Anak Wayang.
De prachtige kaarten en
tekeningen zijn naar Indonesië
gestuurd. De kinderen waren
erg verrast. Directrice Vini van
van Anak Wayang, drukte Kerk
in Actie op het hart: “Bedank namens ons de Nederlandse kinderen
voor de kaarten. Ze zijn prachtig.
Met deze kaarten is er een vriendschap ontstaan tussen Nederlandse en
Indonesische kinderen. Terima kasih!
Bedankt!”

Steun aan slachtoffers in de Hoorn
van Afrika
Op 12 juli 2011 startte een nationale
actie tegen de droogte en honger in de
Hoorn van Afrika. Veel plaatselijke gemeenten gaven onmiddellijk financiële
steun aan de noodhulpverlening van
Kerk in Actie. Fantastisch! Met dit geld
konden onze partnerorganisaties hun
werk uitbreiden. Dat heeft veel mensen
door de moeilijke maanden geholpen.
Afar Pastoralist Development Association (APDA) bouwde bijvoorbeeld
twee waterputten in het dorp van Asha,
een jonge geitenhoedster. “Samen
met mijn kinderen liep ik voorheen
minstens een dag om water te vinden,
maar nu hoef ik alleen mijn hut uit te
lopen.” aldus een dankbare Asha. Zo’n

tweehonderd mensen uit de omgeving
maken dankbaar gebruik van de putten.
Ook in Somalië en Kenia ontvingen
vluchtelingen voedsel, water, muskietennetten, toiletten en tenten. Al deze
activiteiten in de Hoorn van Afrika
waren mogelijk dankzij de steun van
plaatselijke gemeenten en gemeenteleden. Bedankt!
Ook in 2013 willen het Egyptisch
Bijbelgenootschap, Anak Wayang en
APDA en vele andere partnerorganisaties doorgaan met hun zendingswerk en
het verlenen van zorg wereldwijd. Kerk
in Actie wil samen met alle plaatselijke
gemeenten in Nederland hen daarin
steunen. Onder andere via het landelijke
collecterooster van de Protestantse Kerk.
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Vraag en
antwoord...

Belangrijke vragen
Ambtsdragers hebben een prachtige en veelzijdige roeping. Daarbij hoort ook het
inzamelen van geld voor de plaatselijke gemeente en voor het landelijke werk van de
Protestantse kerk om gestalte te geven aan de diaconale roeping. Als ondersteuning
bij die taak hieronder enkele belangrijke vragen en antwoorden:
Waarom een collectekatern?
Dit katern is bedoeld om gemeenten te
ondersteunen bij het opstellen van het
jaarlijkse collecterooster. Alle informatie
over de landelijke collectedoelen en het
overschrijven van de opbrengst zijn in
dit katern te vinden. Het is een praktisch hulpmiddel voor ambtsdragers. Bij
de start van het kerkelijk jaar biedt dit
katern alle landelijke informatie om het
collecterooster op te kunnen stellen.

Waarom een landelijk
collecterooster?
Op het landelijke rooster zijn de collecten voor het werk van de Protestantse
Kerk, Kerk in Actie en het eigen plaatselijke gemeentewerk zorgvuldig over het
jaar verdeeld. Zo worden gemeenteleden niet te zwaar belast.

Waarom collecteren voor het
werk van de Protestantse Kerk
en Kerk in Actie?
Omdat de plaatselijke gemeenten
eigenaar zijn van het werk van Kerk
in Actie en van de Protestantse Kerk!
De dienstenorganisatie werkt voor en
namens de plaatselijke gemeenten. Het
zendings- en diaconale werk hebben de
gemeenten in handen gelegd van Kerk
in Actie. De gemeenten, vertegenwoordigd in de generale synode, hebben
daarbij samen het beleid en de begroting vastgesteld.

Collecteren voor
Luisterend Dienen?
Luisterend Dienen is het diaconale
programma van de Protestantse Kerk
in Nederland en de Gereformeerde
Zendingsbond (GZB). Luisterend
Dienen richt zich op gemeenten die
zich rekenen tot de Gereformeerde
Bond en zich verbonden weten met het
gereformeerd belijden. Meer informatie

over Luisterend Dienen is te vinden op
www.luisterenddienen.nl.
Datum

Collectedoel

3 februari

Werelddiaconaat

10 maart

Diaconaat

24 maart

Palmzondag:
Luisterend Dienen Totaal

2 juni

Werelddiaconaat

13 oktober

Werelddiaconaat

17 november

Diaconaat

25 december

Werelddiaconaat

Welke ondersteunende materialen
zijn beschikbaar?
Iedere collecte heeft een eigen collectepakket. Het Kerk-in-Actie-collectepakket bestaat in ieder geval uit een folder
en poster, een PowerPoint-presentatie,
collecteafkondiging en liturgiesuggesties. Soms is ook een korte film
beschikbaar. In september ontvangt
iedere gemeente de bestelformulieren
om de materialen te bestellen. Meer
informatie staat op www.kerkinactie.nl/
collectes en www.pkn.nl/steunons.

Op welke rekeningen kan
een collecteopbrengst worden
overgeschreven?
De meest eenvoudige manier om
collecteopbrengsten over te maken is
via collecten.pkn.nl (dus zonder www!).
Op deze website kan de penningmeester
per collecte de afdracht regelen. Uiteraard
kan dit ook via bankoverschrijvingen.

Let op: de tenaamstelling
van twee rekeningen
verandert per 1 januari 2013!
Alle informatie hierover staat
op www.pkn.nl/steunons onder
‘collecten’. In 2014 zullen
bovendien wijzigingen worden
doorgevoerd in het Europese
betalingsverkeer. Meer daarover
op www.pkn.nl/sepa.

Meer weten?
Bel de Servicedesk op (030) 880 1880
of stuur een e-mail naar servicedesk@
pkn.nl of naar Renate Barendregt,
r.barendregt@pkn.nl.
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Collecteer mee
voor de Protestantse Kerk!
Op het landelijke collecterooster staan veertien collectemomenten voor het werk
van de Protestantse Kerk. De twee programma’s ‘Jeugdwerk’ en ‘Missionair Werk &
Kerkgroei’ zijn speerpunten van de Protestantse Kerk. Daarom worden deze collecten
hieronder in een apart kader toegelicht. De collecten voor het werk van Kerk in Actie, staan op de volgende pagina beschreven. Dit samen vormt het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk.
20 januari
(Zondag voor de eenheid)
Oecumene
Oecumene. Dat is met elkaar meeleven en samen kerk zijn over grenzen
heen. Het is samen christen zijn, over
kerkmuren heen kijken en wereldwijd
geloofsgesprekken aangaan. Ook is
het samen hulp verlenen aan hen die in
nood zijn. Om deze veelzijdige oecumenische activiteiten te kunnen voortzetten is steun via de collecte nodig.

27 januari
Catechese & Educatie

14 april
Eredienst & Kerkmuziek

In de kerk mag geleerd worden,
door jong en oud! Het Protestants
Centrum voor Toerusting en Educatie
biedt zestig verschillende basis- en
vervolgcursussen aan. Ook voor
kinderen en jongeren is er toerusting
via catechese. Het Jeugdwerk van de
Protestantse Kerk geeft trainingen en
ontwikkelt catechesematerialen.

Muziek en eredienst zijn onafscheidelijk. Met muziek en zang eert de gemeente God en delen gemeenteleden
gevoelens van vreugde en verdriet. De
Protestantse Kerk kent veel liederen en
teksten die van oudsher in de eredienst
worden gebruikt. Een rijke traditie. De
Protestantse Kerk werkt voortdurend
aan nieuwe en eigentijdse invullingen
voor de eredienst.

• Uitgelicht: missionair werk & kerkgroei

Missionaire activiteiten:
Help de nieuwe kerk!
De Protestantse Kerk daagt plaatselijke
gemeenten uit om het evangelie te
delen met anderen. Missionair Werk &
Kerkgroei ontwikkelt materiaal en ondersteunt initiatieven waarmee gemeenten
het evangelie zichtbaar kunnen maken in
hun dorp, buurt, wijk of stadsdeel. In de
afgelopen jaren zijn vijf pioniersplekken
opgericht, op plaatsen waar geen kerk
(meer) is. In de komende jaren wil de
Protestantse Kerk nog honderd pioniersplekken stichten. Honderd plekken
van zingeving, ontmoeting en omzien
naar elkaar. De opbrengsten van de
collecten en extra giften van gemeenten
zijn mede hiervoor bestemd.
10 februari: Help de nieuwe kerk
in Wateringse Veld
In februari staat de nieuwe kerk in
Wateringse Veld centraal, waar Arjen
ten Brinke met BOEI 90 een veilige
haven wil bieden aan de bewoners van
de nieuwbouwwijk. Een kleinschalige
aanpak waar iedereen even belangrijk is.
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Ds. Rob Visser bij de Binnenwaai op IJburg.

28 april:
Help de nieuwe kerk op IJburg
In de nieuwe kerk op IJburg zorgt ds.
Rob Visser ervoor dat de kerk aanhaakt
bij wat in de samenleving speelt, maar
ook voor aandacht voor eenzame en
hulpbehoevende mensen.
8 september (Startzondag): Help
de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep
Ds. Taco Koster van de nieuwe kerk in
Nieuw-Vennep wil nadrukkelijk daar zijn
waar de mensen zijn. Zijn gemeente
CrossPoint heeft een zichtbare plek in

de wijk Getsewoud en is niet alleen
kerk op zondag.
1 december (Advent): Help de
nieuwe kerk in Moerwijk
De laatste pioniersplek die in 2013
centraal staat, is de nieuwe kerk in
de multiculturele Haagse Moerwijk.
Hier zoekt Hette Domburg met
MarcusConnect naar meer samenhang
en gemeenschap, waardoor de
eenzaamheid en de vervreemding in de
wijk vermindert. •

|

Collectemomenten
Protestantse Kerk
Datum

Onderwerp

20 januari

Oecumene

27 januari

Catechese en Educatie

10 februari

Help de nieuwe kerk
(Missionair Werk &
Kerkgroei)

31 maart

Jeugdwerk Protestantse
Kerk (Pasen)

14 april

Eredienst en Kerkmuziek

28 april

Help de nieuwe kerk
(Missionair Werk &
Kerkgroei)

22 september
Vredeswerk
Vrede is meer dan de afwezigheid van
ruzie of oorlog. In de Bijbel wordt vrede
juist positief omschreven. Het bijbelse
woord sjaloom verwijst naar een situatie
van voorspoed, gezondheid en heelheid.
Dat is precies waar de Protestantse
Kerk, Kerk in Actie en IKV Pax Christi
zich voor inzetten. Dit jaar staan in de
vredeswerkcollecte kinderen centraal
die lijden onder oorlog en geweld.

6 oktober (Israëlzondag)
Kerk & Israël
De eerste zondag van oktober is
traditiegetrouw ‘Israëlzondag’. Op
deze dag staat de kerk stil bij de
verbondenheid met het volk Israël.
De Protestantse Kerk werkt op
veel manieren aan deze relatie: via
het blad Kerk & Israël Onderweg,
door studiereizen en het steunen
van partners die dialoog tussen de
verschillende bevolkingsgroepen
bevorderen. Voor deze activiteiten kan
de financiële steun van de plaatselijke
gemeenten niet gemist worden.

7 juli

Jeugdwerk
Protestantse Kerk

8 september

Help de nieuwe kerk
(Missionair Werk &
Kerkgroei Startzondag)

15 september

Jeugdwerk
Protestantse Kerk

22 september

Vredeswerk

6 oktober

Israëlzondag:
Kerk & Israël

27 oktober

Rondom Hervormingsdag

1 december

Help de nieuwe kerk
(Missionair Werk &
Kerkgroei)

27 oktober
Collecte rondom
Hervormingsdag

8 december

Pastoraat

Op 31 oktober 1517 spijkerde

Maarten Luther zijn 95 stellingen op
de kerkdeur: het begin van de hervorming van de kerk. De Protestantse
Kerk wil de protestantse traditie delen
met anderen in het besef dat de
hervorming nog altijd voortduurt. De
synode, als vertegenwoordiger van
alle plaatselijke gemeenten, is hiervoor verantwoordelijk. De collecteopbrengsten zijn bestemd voor bovenplaatselijke activiteiten die nodig zijn
voor de blijvende hervorming van de
Protestantse Kerk, zoals het vaststellen van visienota’s die door gemeenten gebruikt kunnen worden.

8 december
Pastoraat
Omzien naar elkaar en pastorale zorg
voor gemeenteleden zijn belangrijke
pijlers van de plaatselijke gemeente.
Predikanten, diakenen, ouderlingen en
bezoekmedewerkers zetten zich hiervoor in. De Protestantse Kerk ondersteunt hen via pastorale dagen, handreikingen en cursussen. De opbrengst
vanuit de jaarlijkse collecte maakt dit
werk mogelijk.
•

•  H e t j e u g d w e r k i n d e s c h i j n w e r p e r s

Het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk
wordt gevormd door JOP, HGJB, V-link
en WELJA. Gezamenlijk, maar met
behoud van het eigen karakter, zetten
zij zich in om kinderen en jongeren te
betrekken bij het geloof. Er zijn drie
landelijke collectemomenten voor
het Jeugdwerk van de Protestantse
Kerk. Bovendien wordt de helft van de
opbrengst van de collecte Catechese &
Educatie van 27 januari bestemd voor
het Jeugdwerk van de Protestantse
Kerk.
31 maart (Pasen): Jeugdwerk (JOP)
Er is nieuw leven! Deze boodschap
geeft JOP door met speciale materialen
en activiteiten. Juist voor kinderen!
Tijdens deze collecte worden de
activiteiten voor kinderen van 0 tot 12
jaar extra belicht.
7 juli: Jeugdwerk zomer
De wereld verandert snel. Zo ook
de belevingswereld van jongeren.
Kerkdiensten lijken niet altijd meer

hierbij aan te sluiten.
Voor deze jonge groep
kerkleden ontwikkelt
het Jeugdwerk
nieuwe vormen van
kerk-zijn die meer
aansluiten bij hun
belevingswereld.
Het Jeugdwerk
stimuleert en
ondersteunt
mensen die zich
hiervoor willen
inzetten.
15 september:
Jeugdwerk
Het kerkelijk seizoen is begonnen!
Veel gemeenten organiseren juist
op dit moment startweekenden.
Gemeenteleden trekken een weekend
met elkaar op, leren elkaar beter
kennen, maken plannen en delen het
geloof. Het Jeugdwerk ontwikkelt
spellen voor jong en oud, zoals het
vrolijke en inhoudelijke Sirkelslag.

Collecteert u mee?
De Protestantse Kerk nodigt alle plaatselijke gemeenten uit om deze collecten voor
het werk van de Protestantse Kerk op het
plaatselijke collecterooster te zetten. Alle
aanvullende informatie vindt u op
www.pkn.nl/steunons onder ‘collecten’. •
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Collecteer mee
voor Kerk in Actie!
Kerk in Actie steunt wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en
organisaties, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te
geven. Het werk van Kerk in Actie is verdeeld over vijf terreinen: Zending, Diaconaat,
Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en Noodhulp. Tweederde van de inkomsten
van Kerk in Actie is afkomstig uit de collecten en extra giften vanuit gemeenten.
Daarom vraagt Kerk in Actie de plaatselijke gemeenten om de landelijke collecten
voor het werk te ondersteunen.
Collectemomenten
Kerk in Actie
Datum

Collectedoel

3 februari

Werelddiaconaat

17 februari

40dagentijdcollecte

24 februari

40dagentijdcollecte

3 maart

Voorjaarszendingsweek

10 maart

Binnenlands Diaconaat

17 maart

40dagentijdcollecte

24 maart

40dagentijdcollecte:
Kerk in Actie Totaal
(Palmzondag)

19 mei

Pinksterzendingsweek

2 juni

Werelddiaconaat

18 augustus

Zomerzending

13 oktober

Werelddiaconaat

3 november

Najaarszendingsweek

17 november

Binnenlands Diaconaat

25 december

Kinderen in de Knel

De collecten staan hieronder per
werkterrein toegelicht. Tijdens iedere
collecte staat één partnerorganisatie als
voorbeeld centraal.

Zending
3 maart
Voorjaarszendingsweek
Uitgelicht: Isa-e-Jamat
Land: Bangladesh
In Bangladesh lopen Christenen met
een moslimachtergrond tegen allerlei
problemen op. Ze vinden geen aansluiting bij traditionele kerken en hebben
moeite hun geloof te beleven op een
manier die bij hen past. Isa-e-Jamat
(gemeenschap van volgelingen van
Jezus) helpt hen bij het vormen van
gemeenschappen. Ze traint kerkleiders
en helpt bij het onderwijzen van kinderen en volwassenen. Ook organiseert
Isa-e-Jamat schriftelijke introductiecurCollectekatern Kerkinformatie • juli-augustus 2012

sussen en bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Veel gemeenschappen die
Isa-e-Jamat ondersteunt vervullen ook
een maatschappelijke functie, waardoor een brug naar de omgeving wordt
geslagen.

Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), een
partnerkerk van Kerk in Actie. Diakenen
in deze kerken willen niet alleen geld of
goederen uitdelen, maar ook de oorzaken van armoede aanpakken. Henriëtte
ondersteunt de kerk hierbij.

19 mei
Pinksterzendingsweek
Uitgelicht: St. Paul’s University
Land: Kenia
Het centrum voor Interreligieuze dialoog van de St. Paul’s University is gelegen in het hart van de Somalische wijk
in Nairobi, Kenia. In deze wijk wonen
veel moslims. Het centrum organiseert
huiswerkondersteuning voor kinderen,
volwasseneducatie en sportactiviteiten.
Ook is er een kinderclub. Dankzij dit
centrum ontstaat binnen en buiten de
wijk een constructieve dialoog tussen
moslims en christenen.

18 augustus
Zomerzending
Uitgelicht: Centrum voor bijbelstudies
(CEBI), Land: Brazilië
Het Centrum voor bijbelstudies (CEBI)
in Brazilië stimuleert al meer dan 30
jaar het bijbellezen onder de Brazilianen. Zij maken bijbelstudiemateriaal,
leiden mensen op die bijbelstudies
kunnen leiden. De Brazilianen zijn dol
op de Bijbel, ze willen veel leren en
lezen graag samen uit de Bijbel om
te ontdekken wat God hen te zeggen
heeft. CEBI wil vooral een duidelijke
link leggen tussen de bijbelverhalen en
het dagelijkse leven.

3 november
Najaarszendingsweek
Uitgelicht: Uitgezonden medewerker
Henriëtte Nieuwenhuis
Land: Indonesië, Zuid-Sumatra.
Henriëtte Nieuwenhuis is vanaf 2011
uitgezonden als predikant en diaconaal
toerustingswerker naar Zuid-Sumatra.
Ze werkt daar voor de Gereja Kristen

Binnenlands Diaconaat
10 maart
Voorjaarscollecte
Binnenlands Diaconaat
Uitgelicht: Kinderen in Nederland
Te veel kinderen in Nederland worden
het kind van de rekening. Omdat hun
ouders naar Nederland zijn gevlucht. Of
omdat ze in een arm gezin opgroeien.
Kerk in Actie ondersteunt organisaties
die kinderen perspectief geven op een
betere toekomst. Bijvoorbeeld stichting
De Vrolijkheid, De Rudolphstichting en
Jeugdhaven Het Anker. Op zondag 10
maart staan de activiteiten van deze
organisaties voor kinderen centraal.

17 november
Najaarscollecte
Binnenlands Diaconaat
Uitgelicht: Mensen in sociaal isolement
Sociaal isolement. Dat is het thema
van de Landelijke Diaconale Dag van
Kerk in Actie op zaterdag 16 november.
Hoe kunnen diakenen mensen helpen die geen netwerk hebben om op
terug te vallen bij problemen? Kerk in
Actie helpt hen daarbij en ondersteunt
bovendien verschillende landelijke en
plaatselijke initiatieven voor mensen die
er alleen voorstaan.

|

Werelddiaconaat
3 februari
Werelddiaconaat
Uitgelicht: Water
Land: Mozambique
In 2013 is het zestig jaar geleden dat
dat Nederland werd getroffen door een
watersnoodramp waarbij 1836 mensen omkwamen. Een ramp die we niet
mogen vergeten. Ieder jaar zet Kerk
in Actie tijdens de februaricollecte het
thema water centraal. Water kan levens
verwoesten, maar ook redden. In Mozambique bijvoorbeeld zorgt een lokale
partner samen met het Theologisch
Seminarie Ricatla voor schoon drinkwater. Samen verbeteren zij bestaande
waterputten en slaan nieuwe waarvan
tien tot vijftig mensen gebruik kunnen
maken. Dit water schenkt leven.

Cards probeert via onderwijs kinderen te behoeden van kinderarbeid en
ondersteunt hen in het doorlopen van
hun schooltijd. Hiervoor heeft CARDS
het concept van de ‘Bala bata’s’ (pad
van de kinderen) bedacht. De ‘Bala
bata’ vormt een ondersteuning aan het
reguliere overheidsonderwijs en zorgt
ervoor dat de kinderen niet afhaken.
Voor en na schooltijd worden groepen
kinderen geholpen met hun huiswerk
en doen ze aan sport, culturele zang en

2 juni
Werelddiaconaat
Uitgelicht: Tesis
Land: Nicaragua
Nicaragua is een van de armste landen
van Latijns-Amerika. Zestig procent van
de bevolking leeft in (extreme) armoede. Er is veel seksueel en lichamelijk
geweld binnen gezinnen. Vrouwen en
meisjes nemen een lagere plaats in dan
mannen en jongens. Ze worden gemakkelijk slachtoffer van seksuele uitbuiting. In de hoofdstad Managua zet de
organisatie Tesis zich in om (seksueel)
geweld tegen vrouwen en meisjes te
voorkomen. Via therapeutische creatieve groepen, zelfhulpgroepen en door te
werken aan gezinssituaties hoopt Tesis
de situatie van vrouwen en meisjes te
verbeteren.

13 oktober
Werelddiaconaat
Uitgelicht: NECPA
Land: Uganda
Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom is het onderwerp van de
collecte in oktober altijd gericht op
projecten die werken aan de voedselzekerheid. In Uganda ondersteunt de
organisatie NECPA 266 boeren-/boerinnengroepen bij de productie en verkoop
van chilipepers, sesam en zoete aardappelen.

Kinderen in de Knel
25 december
Kinderen in de Knel
Uitgelicht: Cards
Land: India
Het bouwen van een nieuwe generatie,
dat is de filosofie van CARDS (Community and Rural Development Society),
partnerorganisatie van Kerk in Actie.

dans. De onderwijzers merken het verschil: schoolprestaties, de verzorging
en het gedrag van de dalit-kinderen
verbeteren aanzienlijk! Een prachtig
voorbeeld van het werk vanuit het programma Kinderen in de Knel.

Noodhulp
Noodhulpsituaties zijn er helaas elke
dag. Bij acute situaties roept Kerk in
Actie gemeenten op voor extra steun.
Maar ook voor de reguliere noodhulp
is geld nodig. Daarom organiseren vele
gemeenten in de zomermaanden een
collecte. Dat is een idee dat we graag
met alle gemeenten delen! Juist dankzij
die steun kunnen onze naasten in nood,
waar dan ook, geholpen worden. Bij
grote rampen werkt Kerk in Actie samen
met de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Via giro 456 kan Kerk in Actie
het gehele bedrag bestemmen voor de
eigen noodhulpverlening, via giro 555
ontvangt Kerk in Actie tien tot twaalf
procent van uw bijdrage. Meer uitleg
staat op www.kerkinactie.nl/vragen.

40dagentijdcampagne 2013
Een nieuw leven

DAGENTIJD

Elke dag kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven,
ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver
weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest
van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven!
Tijdens iedere zondag staan voorbeeldprojecten centraal:

Zondag 1: 17 februari 2013
De kerk in China groeit nog steeds en wordt door de regering gevraagd om
hulp bij maatschappelijke zorg. Zo heeft een kerk in Dali (in het zuiden van
China) een programma opgezet voor hiv/aidspatiënten en drugsverslaafden.

Zondag 2: 24 februari 2013
Kerk in Actie steunt het werk van stichting Exodus en Kerken met Stip, die (ex-)
gedetineerden helpen bij het opnieuw vormgeven van hun leven.

Zondag 3: 3 maart 2013 (collecte Voorjaarszendingsweek)
De organisatie Isa-a-Jamat helpt Christenen met een moslimachtergrond bij het
vormgeven van hun nieuwe leven.

Zondag 4: 10 maart 2013 (collecte Binnenlands Diaconaat)
Te veel kinderen in Nederland worden het kind van de rekening. Kerk in Actie
steunt organisaties, zoals stichting De Vrolijkheid, De Rudolphstichting en
Jeugdhaven Het Anker.

Zondag 5: 17 maart 2013
Mencoldes zet zich al meer dan 25 jaar in voor mensen aan de rand van de
Colombiaanse samenleving, voor vluchtelingen en ontheemden. Mencoldes
biedt eerste hulp en opvang, hulp bij het verwerken van trauma’s en helpt bij
het opbouwen van een nieuw leven.

Zondag 6: 24 maart 2013, Palmzondag (collecte Kerk in Actie Totaal)
Tien procent van de bevallingen in Malawi loopt niet goed af. Daarom steunt
Kerk in Actie het initiatief om in dorpen moedergroepen op te zetten die ondersteuning bieden bij bevalling en borstvoeding.
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Collecteopbrengsten
overschrijven

Collecteopbrengsten zijn eenvoudig en snel over te schrijven via collecten.pkn.nl (zonder www.). Op deze webpagina staan alle
collecten en kan de afdracht direct worden geregeld. Penningmeesters kunnen ook gebruikmaken van de acceptgiro die voor de
collecte wordt opgestuurd. Vanaf 1 januari 2013 hebben twee rekeningen een nieuwe tenaamstelling. In onderstaand schema is
dit al doorgevoerd. Indien u een foute tenaamstelling gebruikt, komt de opbrengst helaas niet aan.
Datum

Collectedoel

Girorekening

Omschrijving

20 januari

Oecumene

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Oecumene

27 januari

Catechese & Educatie

120738

Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Catechese en Educatie

3 februari

Kerk in Actie / Werelddiaconaat

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari

10 februari

Help de nieuwe kerk in
Wateringse Veld
(Missionair Werk & Kerkgroei)

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk februari

17 februari

Kerk in Actie / 40dagentijd

456

Kerk in Actie o.v.v. 40dagentijdcollecte 17 februari

24 februari

Kerk in Actie / 40dagentijd

456

Kerk in Actie o.v.v. 40dagentijdcollecte 24 februari

3 maart

Kerk in Actie / Zending

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Voorjaarszendingsweek

10 maart

Kerk in Actie / Diaconaat

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat voorjaar

17 maart

Kerk in Actie/ 40dagentijd

456

Kerk in Actie o.v.v. 40dagentijdcollecte 17 maart

24 maart

Kerk in Actie/ 40dagentijd
(Kerk in Actie Totaal Collecte)

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijdcollecte 24 maart

31 maart

Jeugdwerk Protestantse Kerk

120738

Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. JOP Paascollecte

14 april

Eredienst & Kerkmuziek

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek

28 april

Help de nieuwe kerk op IJburg
(Missionair Werk en Kerkgroei)

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk april

12 mei

Wezenzondag

n.v.t.

Collecte voor het eigen plaatselijke werk

19 mei

Kerk in Actie / Zending

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzendingsweek

2 juni

Kerk in Actie/ Werelddiaconaat

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni

7 juli

Jeugdwerk Protestantse Kerk

120738

Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk Zomer

18 augustus

Kerk in Actie / Zending

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending

8 september

Startzondag: Help de nieuwe
kerk in Nieuw-Vennep
(Missionair Werk & Kerkgroei)

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte startzondag Missionair Werk

15 september

Jeugdwerk Protestantse Kerk

120738

Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk september

22 september

Vredeswerk

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk

6 oktober

Kerk & Israël

343800

PKN inzake Kerk & Israël o.v.v. Collecte Kerk en Israël

13 oktober

Kerk in Actie / Werelddiaconaat

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat oktober

27 oktober

Hervormingsdag

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Hervormingsdag

3 november

Kerk in Actie / Zending

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Najaarszendingsweek

17 november

Kerk in Actie / Diaconaat

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat najaar

24 november

Laatste zondag kerkelijk jaar

n.v.t.

Collecte voor het eigen plaatselijke werk

1 december

Help de nieuwe kerk in Moerwijk
(Missionair Werk & Kerkgroei)

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk Advent

8 december

Pastoraat

5261

Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pastoraat

Kerst

Kerk in Actie/ Kinderen in de Knel

456

Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel

31 december

Eindejaarscollecte

n.v.t.

Collecte voor het eigen plaatselijke werk
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