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Zondag 14 juli 2019  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 21 juli 2019  Good News ZA 

Good News ZA is opgericht in januari 2014 door een Nederlands echtpaar, Theo en Jinke de 

Jong., voorheen woonachtig in Kollumerzwaag. Good News ZA legt zich toe op het 

begeleiden van kinderen en jeugd uit de plattelandsgebieden aan de noordwest kant van 

Knysna. Begin 2014 zijn Theo en Jinke begonnen met kinder- en jongerenwerk in Karatara, 

een dorp zo’n 40 kilometer van Knysna. Naast Kids Events op de zaterdagen zijn zij vanaf 

april 2014 iedere maandagochtend werkzaam op de "Karatara Laërskool”. Later dat jaar is 

de Redlands lagere school in Barrington erbij gekomen. Hier geven ze praktisch 

Bijbelonderwijs op vrijdagochtenden. Barrington ligt zo’n 8 kilometer van Karatara. Inmiddels 

worden er ook maandelijkse jeugdavonden georganiseerd in Karatara en zijn er plannen 

voor een nieuw te bouwen Kinder- en Jongerencentrum. 

 

Zondag 28 juli 2019 Wilde Ganzen: Nieuwe operatiekamer voor grootste 

ziekenhuis van Gambia 

In het grootste publieke ziekenhuis van Gambia heerst altijd bedrijvigheid. De ruim 500 

bedden worden continue bezet door mensen die vanuit het hele land naar de hoofdstad 

komen. Het ziekenhuis is hun hoop op behandeling, een operatie of genezing. 

Project in het kort 

Sinds de bouw van het ziekenhuis in 1890 en de laatste renovatie in 1953 hebben er geen 

renovaties meer plaatsgevonden. Zowel de ruimtes als de inventaris zijn verwaarloosd. Je 

kunt je dus voorstellen dat het gebouw niet meer aan de moderne eisen voldoet en soms 

gewoon gevaarlijk is. Mensen komen er om te genezen, maar worden doodziek door 

infecties die voortkomen uit slechte hygiënische omstandigheden. In 2016 heeft Wilde 

Ganzen al geld ingezameld voor de renovatie van de oogoperatiekamer van het ziekenhuis. 

Dat project is gelukt, de kamer is gerenoveerd en patiënten kunnen hier veilig geopereerd 

worden. Het infectiegevaar is daardoor drastisch verminderd. Nu is de kleine operatiekamer 

toe aan een grondige update. Dit is het volgende deel van de renovatie. De chirurgen willen 

graag dat de huidige ruimte vergroot wordt, dat er nieuwe betegeling komt, plafonds 

aangepakt worden, het sanitair vervangen wordt en de elektriciteit vernieuwd wordt.  

 



Zondag 4 augustus 2019  Stichting Urgente Noden Friesland (SUN Friesland) 

Stichting Urgente Noden Friesland (SUN Friesland) is opgericht als noodhulpbureau voor 

inwoners van Friesland. SUN Friesland lenigt materiële noden van personen of groepen van 

personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet 

afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Voorliggende voorzieningen zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, WMO, zorgverzekering of 

de schuldhulpverlening.  

 

Zondag 11 augustus 2019  Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat, Zuid-Afrika) 

Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in 

gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school 

niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie 

deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven 

huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we 

bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 

vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe 

mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 

900 jongeren huiswerkbegeleiding. 

 

Zondag 18 augustus 2019   Leger des Heils 

Het Leger des Heils heeft op tal van plaatsen in Nederland korpsen (kerkgemeenten) en 

buurtcentra. Op deze plaatsen organiseren wij tal van activiteiten en maaltijden. Soms voor 

mensen die zelf geen maaltijd kunnen betalen, maar soms ook voor mensen die anders 

niemand hebben om mee te eten. 

De ontmoetingsplekken zijn meerdere dagen per week geopend. Er worden tal van 

activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat de 

bezoekers van zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen 

worden door de bezoekers zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende 

functie. Doordat iedereen mee kan werken, werken we samen aan verschillende gebieden 

zoals samenwerking, organiseren en uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen. Het 

belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden. 

 

 

Zondag 25 augustus 2019   Zorg en aandacht voor ouderen in Palestina 

Veel ouderen hebben het moeilijk in Palestina. Hun kinderen zijn naar het buitenland 

vertrokken of kunnen hen moeilijk bezoeken. De overheid biedt nauwelijks hulp. De 

christelijke organisatie ATTA helpt kwetsbare ouderen met maaltijden, onderdak, medische 

hulp en aandacht. 

Tweederde van de Palestijnse ouderen zijn op een of andere manier hulpbehoevend. Ze zijn 

vaak slecht behuisd, verstoken van familiehulp, eten slecht en krijgen geen goede medische 

zorg. Traditioneel worden de meeste ouderen opgevangen door hun families, speciale 



instellingen voor ouderen zijn er weinig. Door de bezetting is tweederde van de bevolking 

werkloos. Veel kinderen kunnen hun ouders niet meer bereiken door de vele checkpoints. 

Ouderen zijn daardoor steeds meer op zichzelf aangewezen. 

De christelijke organisatie ATTA traint verpleegkundigen die al met ouderen te maken 

hebben. ATTA zet 'ondersteuningspunten voor ouderen' op bij bestaande sociale 

instellingen, en probeert met bescheiden inkomen genererende activiteiten hun positie te 

verbeteren. 

 

Zondag 1 september 2019  Collecte Protestantse Kerk (Missionair) 

Proef de Kerk 

Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet 

regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie 

Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse 

Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, 

vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te 

´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en 

materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk. 

 

Zondag 8 september 2019  Collecte Protestantse Kerk (Jeugdwerk, Kliederkerk) 

Kliederen in de kerk 

“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de 

kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal.” 

Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op 

meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in 

een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden 

samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, 

ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, 

netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, 

tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen 

ontdekken. 

 

Zondag 15 september 2019  Collecte Bouw de kerk in Syrië weer op (Zending) 

Bouw de kerk in Syrië weer op  

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede 

leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker 

veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. 

Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. 

De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te 

keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. 

Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in 

Syrië bij de opbouw van hun kerk. Doet u mee? 

 



Zondag 22 september 2019  Collecte Protestantse Kerk (Vredeswerk) 

Vrede verbindt over grenzen 

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van 

oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en 

gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een 

luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden 

te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in 

Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.  

 

Zondag 29 september 2019 Collecte Kerk in Actie – Zorg voor eenzame ouderen 

in Moldavië (Werelddiaconaat) 

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. 

Kinderen zijn  veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, 

zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. 

Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die 

thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag 

voor Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg 

krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen 

bieden. 

 

Zondag 6 oktober 2019  Collecte Protestantse Kerk (Kerk en Israël) 

Leren door ontmoeting en dialoog 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen 

identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en 

ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten 

met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël 

Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in 

Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en 

dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin 

christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de 

collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 


