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Zondag  3 juni 2018                              Zending over grenzen 

 

De Oost-Europese bodem is ontzettend vruchtbaar en vrijwel elk gewas kan er verbouwd worden. Des 

te schrijnender is het dat duizenden kansarme mensen niet de middelen of de kennis hebben om een 

moestuin te beginnen of onderhouden. 

Zending over Grenzen wil dat graag veranderen via het zaaigoedproject. Wij geven de allerarmste 

gezinnen een pakket met zaden, tuingereedschap en indien nodig een landbouwtraining. Zo kunnen 

zij (weer) voor zichzelf zorgen, maar eventueel ook overschotten verkopen op de lokale markt. Deze 

kleine zaadjes maken voor mensen die vrijwel niets hebben een groot verschil. 

Voor € 20,- kan één gezin een eigen moestuin starten. 

Helpt u mee? 

 

Zondag  10 juni 2018                              Collecte Werelddiaconaat 

 

Bijenhouden biedt jongeren toekomst 

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot 

onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze 

jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding 

textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een 

onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krĳgen zo een unieke 

kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. 

Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in 

(mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte 

steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten.  

 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  

Hartelijk dank! 

 

Zondag  17 juni 2018                                               Collecte Diaconaat 

 

Inloophuis als ontmoetingsplek  

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen 

werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en 

een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op 

adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse 

inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een 

maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 

beroepskrachten en 5.000 vrĳwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan 

voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.  Met de de opbrengst van deze collecte 

ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar 

mensen gezien en gehoord worden. 

 

Van harte aanbevolen! 

 

Zondag  24 juni 2018                                               Rode Kruis: Jemen: een humanitair drama    

 

De inwoners van Jemen krijgen ramp na ramp over zich heen. 22.2 miljoen mensen hebben nu hulp 

nodig. Door een voortslepend conflict in het land kwamen sinds 2015 meer dan 8.000 mensen om. 

Meer dan 47.000 mensen raakten gewond. 

Ook ziekenhuizen en verplegend personeel worden aangevallen. Minder dan de helft van de 
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ziekenhuizen in Jemen is nog operationeel. Er is een groot tekort aan medicijnen. Steeds meer 

burgers worden slachtoffer van uitbraken van ziektes zoals difterie, mazelen en hersenvliesontsteking. 

Bij de grootste cholera-uitbraak in de recente wereldgeschiedenis raakten vermoedelijk 1 miljoen 

mensen besmet. Meer dan 2.200 mensen kwamen om. 

En er heerst honger. Al vóór het conflict begon, moest 90% van het voedsel in Jemen uit het 

buitenland komen. Blokkades en stukgeschoten infrastructuur bemoeilijken de invoer en verspreiding 

van eten voortdurend. 

De mensen in Jemen hebben voedsel, schoon drinkwater en medicijnen nodig.  Wij kunnen ze helpen. 

 

Zondag  1 juli 2018                                               Met school naar de kerk    

 

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren 

leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit 

achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter 

dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door 

kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten 

nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven 

delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Helpt u mee? 

 

 

Zondag  8 juli 2018                                               Artsen zonder grenzen   

 

Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, 

maar die niet krijgen. 

Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie. Artsen zonder grenzen wil een verschil maken door 

in te grijpen in een situatie die zij onaanvaardbaar vinden: zoals wanneer mensen geen hulp krijgen of 

aan ziektes dreigen te overlijden. Door te handelen maken zij een verschil. Dat doet Artsen zonder 

grenzen door medische hulp te bieden, maar ook door onacceptabele situaties wereldkundig te maken 

en overheden, instanties, andere organisaties of sleutelpersonen aan te spreken en hen op te roepen 

in actie te komen. Zodat die mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig 

hebben. Artsen zonder grenzen bepaalt zelf aan wie, hoe en waar zij hulp verlenen. De hele 

organisatie staat in het teken van het verlenen van deze hulp: onafhankelijk, zelf en ter plaatse. 

 

 

Zondag  15 juli 2018                                               Jantje Beton 

 

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender 

speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en 

projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen 

bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en 

spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond 

leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! Duizenden kinderen zijn in de 

afgelopen jaren geholpen door Jantje Beton.   

 

Helpt u mee om de kinderen te laten spelen?  

Hartelijk dank 


