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Zondag 28 oktober 2018                             Bijbelzondag   
 
Tine Hoekstra 
 
Zondag 4 november 2018                             Zending Brazilië (Kerk in Actie)  
 
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië 
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke 
leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt 
hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en 
publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en 
levensvisie.  
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze 
verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en 
begrip tussen bevolkingsgroepen. 
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, 
zoals het werk van Nienke in Brazilië. 
Maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
Zomerzending of geef in de collecte 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Zondag  11 november 2018                             Binnenlands diaconaat (Kerk in Actie)  
 
Perspectief voor (ex)gedetineerden 
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het 
blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in ACtie, ondersteunt 
hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in 
een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor 
wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak 
afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-
gevangen en hun familieleden. 
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere 
diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee? 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. collecte werk Exodus 
 
Hartelijk dank! 
 
Zondag  18 november 2018                             Project Gods Golden Acre  
 
Anneke de Boer 
 
Zondag  25 november 2018                             Werelddiaconaat (Kerk in Actie)  
 
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire 
conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 
per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig 
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vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het 
project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale 
kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme 
gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de 
jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van de collecte wordt 
gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te 
begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over 
via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Hervormingsdag. 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank! 
 
Zondag  2 december 2018                             Werelddiaconaat (Kerk in Actie)  
 
Steun de pioniersplekken in Nederland 
De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar 
mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in 
BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard 
zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een 
vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende 
activiteiten zoals Youth Alpha.  Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, 
waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of 
maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 
Missionair Werk.  
  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!  
 


