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Zondag 20 januari 2019 

Zondag voor de eenheid: migratie verbindt kerken wereldwijd 

 

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen 

en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika 

die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan 

vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk 

in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook 

in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de 

collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met 

autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen 

we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) 

samenleving, media en politiek. 

 

Zondag 27 januari 2019 

Duizenden jongeren spelen Sirkelslag 

 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, 

jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel 

Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor 

de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met 

geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan 

Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in 

een groep. Het kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag 

KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). 

Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de 

kerk 

 

Zondag 3 februari 2019 

Collecte Kerk in Actie - Noodhulp (Bangladesh) 

 

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In 

Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen 

vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen 

huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen veilig te laten 

wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen 

schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te 

verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na 

overstromingen. 

 

Zondag 10 februari 2019 

Collecte Catechese en Educatie 

 

Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het 

christelijk geloof en de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, 

ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal 

Overhoop. Hierin komen alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, 

avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is! 

De gratis materialen met creatieve en interactieve werkvormen zijn beschikbaar via de 
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website van JOP. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat jongeren in onze 

kerken blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hen past. 

 

Zondag 17 februari 2019 

Collecte Kerk in Actie - Noodhulp (Ethiopië) 

 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte 

extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om 

beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en 

behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld 

te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over 

extreme droogte en hevige regen.  

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbereid te zijn voor 

de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Actie 

 

Zondag 24 februari 2019 

Collecte Protestantse Kerk (missionair) 

 

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context 

is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse 

Kerk initiatieven die Bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de 

Bijbel. Bij contextueel Bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen Bijbelverhalen met andere 

ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke 

initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de 

Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium 

de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd. Geef ook om deze en vergelijkbare 

initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen. 

 

 

Zondag 3 maart 2019 

War Child 

 

Kinderen sterker dan oorlog? Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig - dat zien wij elke dag. 

Gelukkig maar. Want loskomen van oorlog, dat vraagt nogal wat van kinderen. Ze hebben een 

oma, een ouder of beste vriendje verloren. Herinneringen aan geweld zijn hardnekkig, 

waardoor het moeilijk is om mensen te vertrouwen. Net als concentreren. Of in slaap vallen. 

Een kind uit de oorlog halen is één – maar daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind. 

War Child weet hoe dat moet. Uit ervaring én uit onderzoek.  

War Child sluit aan bij de leefwereld van kinderen. Zingend, spelend, dansend stimuleren zij 

hun veerkracht. En ze werken met ouders, leerkrachten en gemeenschappen. Zo krijgen 

kinderen alles wat zij nodig hebben om te bouwen aan een vreedzame toekomst. Met de juiste 

specialistische steun, kunnen ze dat namelijk prima zelf. 

Wie die specialistische steun geeft? Dat maakt niet uit. Áls het maar gebeurt, en goed. 

Daarom deelt War Child hun expertise. Op het gebied van psychosociale zorg, onderwijs en 

bescherming. Met partners en overheden. Met iedereen die wil helpen.  

 

 

 

 


