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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. Geef deze zondag voor 
Internationale Ouderendag (1 oktober), 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. 

 

Zondag 13 oktober 2019  World Vision 

Kijken we om ons heen, dan zien we een gebroken wereld. Een wereld zoals God het niet 
heeft bedoeld. In de Bijbel gaan meer dan 2.000 teksten over armoede en onrecht. God wil 
ons duidelijk iets leren over onze rol in deze gebroken wereld. Maar wat precies? Ontdek 
samen met ons wat deze Bijbelse boodschap voor u en uw gemeente betekent. Samen met 
u zorgen we ervoor dat nog meer kwetsbare kinderen tot bloei komen. Uw bijdrage 
gebruiken we op plaatsen waar de nood het hoogst is. We helpen bijvoorbeeld 
oorlogskinderen om na jaren van oorlog een veilige toekomst op te bouwen en zorgen voor 
voedsel en onderwijs in de hartverscheurende omgeving van vluchtelingenkampen. 

 
 
Zondag 20 oktober 2019  Collecte Kerk in Actie  
 
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia (Werelddiaconaat) 
 
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig 
in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van 
de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig 



kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde 
gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de 
Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in 
totaal 180 jongeren op. Geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de 
criminaliteit verzeild te raken! 

 

Zondag 27 oktober 2019  

Gezamenlijke collecte kerk/diaconie t.b.v. Missionaire Team 

Het Missionaire Team van de Protestantse Gemeente Eastermar heeft als opdracht het 
vertellen over God en Jezus aan mensen ver weg en dichtbij, die daar niet of nauwelijks 
weet van hebben, of zich hierbij niet (langer) betrokken voelen. We zoeken naar 
mogelijkheden om het Evangelie op een andere manier, naast de traditionele manier, over te 
brengen, in de hoop en de verwachting dat God door andere mensen heen iedereen wil 
aanraken met Zijn Geest. Met het organiseren van activiteiten en kerkdiensten hebben wij 
als doel om mensen op een laagdrempelige manier met ons en elkaar in verbinding te 
brengen. 

 

Zondag 3 november 2019   Collecte Kerk in Actie  

Onderwijs voor groeiende kerk Zambia 

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit 
aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, 
toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te 
ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in 
de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, 
klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van 
Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok. 

 

Zondag 10 november 2019  Collecte Protestantse Kerk (Dorpskerken) 

Steun voor kleine kerkgemeenschappen 

'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen 
kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present 
te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te 
doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. 
Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor 
dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms 
ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De 
Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te 
verbinden. Geeft u om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te 
laten zijn? 

 

Zondag 17 november 2019  

Gezamenlijke collecte kerk/diaconie t.b.v. Jeugdwerk Eastermar 



 

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een 
kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken 
om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via kerk-school-
en-gezin-vieringen. Christelijk jeugdwerk brengt de jongeren samen en biedt een plek om 
samen na te denken over belangrijke dingen in het leven, ook in Eastermar. In onze kerk is 
er voor elke leeftijdsgroep wat te doen: kinderkerk, King’s Kids, de jeugdclubs en de 
tienerkerk. Steun het jeugdwerk met deze collecte. 
 
 
Zondag 24 november 2019 - Collecte Protestantse Kerk (Pastoraat) 
 
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, 
zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker 
te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld 
door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, 
materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de 
agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en 
samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. 
Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene 
gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, 
compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden. 

 

Zondag 1 december 2019  

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland (VPTZ) 

De Stichting VPTZ Zuidoost Friesland heeft als doelstelling de stervende mens en zijn/haar 
directe omgeving zo goed en comfortabel mogelijk te begeleiden. Goed opgeleide 
vrijwilligers bieden aanvullende mantelzorg aan terminaal zieke mensen en hun naasten. 
Belangrijke punten daarbij zijn aandacht, praktische en emotionele ondersteuning.  

De vrijwilligers van Stichting VPTZ Zuidoost Friesland leveren een professionele en zeer 
gewaardeerde aanvulling op de bestaande zorg. Als dat in de thuissituatie niet meer mogelijk 
is, dan biedt Hospice Smelnehaven een goede opvang. 

 

 


