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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.  
 
Zondag 10 maart 2019                   Collecte Voorjaarszendingsweek (Kerk in actie) 
 
Kerk zijn in woord en daad 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het 
communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken 
groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter 
voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de 
Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, 
zieken en kinderen met een problematische thuissituatie.  Kerk in Actie ondersteunt kerken, 
predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale 
activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in 
Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen 
getuigen. Doet u mee?  
 
Zondag 17 maart 2019                   Collecte Diaconaat   (Kerk in actie)  
 
Verlaat de gevangenis....en dan? 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen 
kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen 
werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt 
Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-
gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen 
hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke 
gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of 
begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij 
daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.  Met de opbrengst van deze 
collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee?  
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Zondag 24 maart 2019                   Kinderen in de knel (Kerk in actie)  
 
Stop kinderarbeid in India. 
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een 
handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner 
voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen 
werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we 
samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en 
kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs advies te geven 
en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook 
in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!  
  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!  
 
Zondag 31 maart 2019                   Pionieren rond zingevingsvraagstukken  
 
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals kliederkerken, 
pioniersplekken en monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren 
om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op 
dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor 
mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge 
de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral 
‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak 
vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef ook, zodat de 
komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk weer 
zichtbaar aanwezig te zijn in Nederland. 
 
Zondag 7 april 2019                   Zending Rwanda  
 
Rwanda 25 jaar na de genocide. 
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. 
De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, 
broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en 
onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de 
afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen 
die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, 
schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet 
zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Maakt u dit werk mede 
mogelijk? Hartelijk dank! 
 
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 
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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. 
 

 
 


