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Zondag 14 april 2019                   Collecte Protestantse Kerk (jeugdwerk)  
 
Jongeren doorleven het paasverhaal 
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen 
nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de 
PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de 
huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, 
eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping 
vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 
150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Geef ook, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit 
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
 
Witte Donderdag 18 april 2019              Worldpartners 
 
De Avondmaalscollecte is bestemd voor Oekraïne- Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen. In 
Oekraïne bekommeren steeds meer kerken zich om verwaarloosde kinderen die lijden onder de gevolgen 
van werkloosheid, armoede, verslaving en geweld. Ze richten een zomerkamp op of een opvanghuis of ze 
vangen de kinderen op na schooltijd. Ze zorgen voor een warme maaltijd en hulp bij het huiswerk. De kerk 
van Novovolinsk wil meer bieden. De tien vaste medewerkers van het christelijke opvanghuis zorgen met 
liefde voor de kinderen en stimuleren hen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling. De organisatie 
Worldpartners helpt de kerken om de projecten op een professionele manier vorm te geven.  
 
Goede Vrijdag 19 april 2019                     Missionair team 
  
Zondag 21 april 2019                   Collecte Kerk in Actie (Pakistan)  
 
Versterk de kerk in Pakistan Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 
minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben 
bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een 
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, 
cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een 
jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun 
geloof. Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?  
 
Zondag 28 april 2019                   Stichting Oranges Babies   
 
Orange Babies helpt moeders en kinderen in Afrika bij hun gevecht voor een toekomst zonder HIV. Wat 
veel mensen niet weten is dat je met de juiste medicijnen en zorg de overdracht van HIV kunt voorkomen. 
Dus als een zwangere vrouw besmet is, wil dat nog niet zeggen dat de baby ook met HIV ter wereld hoeft 
te komen. In tegendeel zelfs: sinds de oprichting van Oranges Babies zijn er al tienduizenden baby’s gered. 
Orange Babies is actief in 20 projecten in Zuid-Afrika, Namibië en Zambia waar de HIV-besmettingsgraad 
hoog is en hulp niet voor handen. Orange Babies zet zich in voor een HIV en aids vrije wereld..  
 
Zondag 5 mei 2019                   Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië   
 
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bij zonder waardevol om dat uitbundig te 
kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lij den in Syrië miljoenen mensen onder de 



burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zij n zwaar getroffen. 
Toch kiezen zij  ervoor in deze tij den van nood een helper te zij n. Zij  bieden noodhulp met voedsel, 
water en medische zorg. Daarnaast staan zij  mensen bij  die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, 
bij voorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze  
vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië. 
 
Zondag 12 mei 2019                       Collecte Jeugdwerk: Op school het geloof ontdekken 
 
Voor veel kinderen is geloven niet vanzelfsprekend - soms zijn ze nog nooit in een kerk geweest. Het is 
fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken om het kinderen het christelijk geloof en de 
kerk te laten ontdekken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP 
denkt mee over de invulling van school-en-kerkvieringen, ondersteunen kerken bij godsdienstonderwijs 
en denken mee over de identiteit van de school. JOP organiseert netwerkbijeenkomsten en maakt 
ondersteunende materialen. Via een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun ideeën en 
vragen rond samenwerken delen. Met uw bijdrage kan JOP kerken en scholen ondersteunen om de relatie 
tussen school en kerk vorm en inhoud te geven.  
 
Zondag 19 mei 2019                       Stichting de Vrolijkheid   
 

 Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze 
jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking aan de orde van de dag zijn. 
Ze hebben indringende ervaringen achter de rug en hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter 
zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. 

Voor en met deze kinderen, jongeren en hun ouders organiseert Stichting de Vrolijkheid in 27 azc’s 
creatieve activiteiten. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te 
geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om ervaringen te verwerken én om even kind te 
kunnen zijn. 

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

Zondag 26 mei 2019                       Leger des Heils 
 
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of 
levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils 
gelooft in kansen voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet. Het Leger des Heils is een internationale 
beweging en actief in meer dan 120 landen. 
Het Leger des Heils werkt aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de 
samenleving. We zijn in heel Nederland gemakkelijk te vinden. Onze deur staat open. We helpen 
gemeenten en organisaties bij het oplossen van problemen die te maken hebben met isolement, armoede 
en sociale uitsluiting van kwetsbare mensen. 
 
Donderdag 30 mei 2019                                   Cordaid kinderstem 
 

Uw hulp blijft in 2019 hard nodig voor kinderen die leven in landen waar grote armoede heerst. Op dit 
moment zijn er 61 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden die niet naar de basisschool gaan. Die 



daardoor geen eerlijke kansen hebben voor de toekomst. Ze werken vaak in onveilige fabrieken en zijn 
extra kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. Of brengen de dag door met de zorg voor hun zieke vader of 
moeder. Met uw hulp kunnen we meer kinderen goed onderwijs geven. Zij hebben een grotere kans op 
een betere toekomst. Kinderen die niet naar school kunnen door armoede of oorlog verdienen onze 
steun. Mogen we op u rekenen? Samen kunnen we kinderen in ontwikkelingslanden een goede start 
geven. Ieder bedrag telt. Alvast hartelijk bedankt! 

 
Zondag 2 juni 2019                       Artsen zonder Grenzen 
 
Artsen zonder Grenzen tracht door middel van eigen artsen, verpleegkundigen en andere specialisten 
medische noodhulp te bieden in conflictgebieden. Ook het creëren van goede hygiënische 
omstandigheden en het verzorgen van schoon drinkwater om epidemieën te voorkomen, behoren tot de 
aandachtsgebieden. Artsen zonder Grenzen investeert in verbetering van behandelmethoden en 
medicijnen voor onder andere Tuberculose en voert campagne voor toegang tot betaalbare medicijnen. 
 
 

 


