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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! 

 

Zondag  22 juli 2018                                Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers –  Drachten 

 

IWA zet zich in voor asielzoekes zonder verblijfsvergunning. Zij hebben het AZC moeten verlaten 

en hebben geen recht meer op voorzieningen vanuit de overheid. Om uiteenlopende redenen, -

veelal met een politiek karakter- zien zij geen mogelijkheid voor zichzelf om veilig terug te keren 

naar hun land van herkomst. Soms wil dat land hen zelfs niet meer terugnemen. 

 

IWA helpt deze mensen met een leefgeld van € 50,00 per persoon per maand en € 100,00 per 

gezin. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten zoals medische zorg of reiskosten naar GGZ, die 

IWA voor hen vergoeden.  

 

In het ontmoetingscentrum bij de Zuiderkerk in Drachten houden zij (IWA) iedere dinsdagmorgen 

een inloopspreekuur. Mensen kunnen daar hun verhaal doen en IWA helpt hen, waar mogelijk, met 

hun vragen en met het vinden van een oplossing van hun problemen. Uit Drachten en de wijde 

omgeving weten mensen IWA te vinden.  

 

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers vraagt of wij hen dit jaar willen steunen met een gift.  

 

 

Zondag  29 juli 2018                                World Vision 

 

De missie van World Vision: elk kind tot bloei! World Vision wil dat kinderen in 

ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. Ze willen dat kinderen opgroeien in een 

veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven. Ze luisteren naar kinderen en pakken 

de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan 

vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. 

 

Wilt u World Vision steunen door een gift? 

 

 

 

 

 

 



Zondag  5 augustus 2018                                Rode Kruis 

 

Hulp aan mensen in nood. 

“Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en ver 

weg. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. En 

omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen. 

Wij geloven, vanuit de grond van ons hart, dat je elkaar in nood helpt. Hoe dan ook. Dat iedereen 

onvoorwaardelijk, altijd en overal op medemenselijkheid moet kunnen rekenen. Uit respect voor 

elkaar, van mens tot mens. Dat is wat ons drijft in alles wat we doen. Wij zijn hier om te helpen.” 

Helpt u mee om te helpen? 

 

Zondag  12 augustus 2018                                Kerk in Actie collecte – Zending (Kameroen) 

 

In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden,  

waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in  

Actie, biedt kinderen met een verstandelĳke beperking onderwĳs en gedragstherapie. Kinderen  

leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bĳvoorbeeld naaien, hout- en 

rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blĳven slapen.  Ook 

adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.  Met de opbrengst 

steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten zoals de school Fedeme  in Kameroen. 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 Zomerzending.  

  

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

 

 

Zondag  19 augustus 2018                                The hunger project 

 

Er zijn nog steeds bijna een miljard mensen op de wereld met honger. Van hen leeft 70% op het 

platteland. Honger wordt, anders dan de meeste mensen denken, maar in een klein deel van de 

gevallen veroorzaakt door droogte of door oorlog. Veruit de meeste mensen met honger hebben 

chronische honger. Zij hebben dag in, dag uit te weinig, of te eenzijdig eten. The Hunger Project 

gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger – voor 2030. 

“Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, maar juist miljoenen ondernemende en 

veerkrachtige mensen. Want mensen met honger zijn niet het probleem – zij zijn de oplossing”. Dát 

is de filosofie van The Hunger Project. Daarom investeren zij in Afrika, Azië en Latijns- Amerika in 

de kracht van mensen om zichzelf te ontwikkelen, zodat ze straks op eigen kracht verder kunnen. 

The Hunger Project werkt aan een mentaliteitsverandering door mensen te laten durven dromen 

van een toekomst zonder honger. En helpt ze vervolgens om die droom ook zelf waar te maken. 

Helpt u The hunger project mee door het geven van een gift? 



 

Zondag  26 augustus 2018                                Plan Nederland  
 
Elke uur wordt er in Nepal een meisje verkocht. Dat zijn meer dan 8.000 meisjes per jaar die met 

geweld worden meegenomen of gelokt onder valse voorwendselen. 

Wereldwijd worden meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Terwijl investeren in meisjes loont. 

Als ze genoeg te eten hebben, veilig zijn, de kans krijgen om naar school te gaan en te beslissen 

over hun eigen leven, zetten ze zich niet alleen in voor zichzelf, maar ook voor hun familie en zelfs 

de hele gemeenschap! 

Plan Nederland helpt meisjes en jongens om te leren, voor zichzelf op te komen, zich te 

ontwikkelen en hun eigen beslissingen te nemen.  

Helpt u ook mee? 

 

Zondag  2 september 2018                                Protestantse Kerk collecte - Missionair werk  

 

Steun de pioniersplekken in Nederland. 

 Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van 

kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk 

Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelĳk geloof richt op mensen die zoeken 

naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en 

stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, 

ziel en geest.  Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs 

nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.  

 

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

 
Zondag  9 september 2018                                Protestantse Kerk collecte - Jeugdwerk  

 

Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep  

Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke 

activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn 

daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website jop.nl 

zĳn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelĳk. Daarnaast zijn er de interactieve 

spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het 

gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.   

  

  

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

 

 



Zondag  16 september 2018                                Collecte Vredeswerk   

 

Generaties voor vrede  

Op de 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van  Kerk 

in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede.  We 

zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, 

elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner 

‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In  Nederland is er 

steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden  en goede 

communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 

‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om  hun verhalen te 

vertellen en daardoor emoties te verwerken.  . 

 

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

 

 

 
 

 

 
 

 


