
Zondag 8 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. 

Zondag 15 december 2019 Steun Revalidatie Friesland – Lyndenstein 
Beetsterzwaag 

 
Pijn verzachten dankzij Virtual Reality en VRiendje 
 
Niet verdoofd zijn en toch geen pijn voelen. Dat kan als de hersenen worden afgeleid met 
Virtual Reality (VR). Ook is het met VR mogelijk om vanuit het ziekenhuisbed belangrijke 
levensgebeurtenissen mee te beleven. Als patiënten de VR-bril opzetten, worden ze als het 
ware meegezogen in een andere omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld in een 
onderwaterwereld of op het strand 360 graden om zich heen kijken. Hierdoor worden ze 
intens afgeleid van de behandeling en medische omgeving. VR is ook geschikt om het 
sociale isolement van patiënten te doorbreken. Onder de noemer VRiendje wordt volop 
geëxperimenteerd met VR-livestreams. Dit betekent dat patiënten die bijvoorbeeld niet bij 
een bruiloft of begrafenis kunnen zijn, deze toch vanuit het ziekenhuis kunnen meebeleven. 
Een 360 graden camera wordt gezet op de plaats waar de patiënt normaal gesproken zou 
zitten. Als de patiënt in zijn ziekenhuisbed de VR-bril opzet, is het net of hij in de andere 
ruimte is.  
 
Zondag 22 december 2019  Collecte Kerk in Actie 

Adventscollecte vluchtelingkinderen in Myanmar 

Tijdens de conflicten in Myanmar zijn veel kinderen naar Thailand gevlucht. Veel van hen 
kunnen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale 
arbeiders in Bangkok werken. Kerk in Actie ondersteunt deze kwetsbare kinderen met 
opvang en onderwijs, zodat hun kansen op een betere toekomst worden vergroot. 

Woensdag 25 december 2019 Kerstcollecte Kerk in Actie 

Geef licht aan kinderen in Moldavië 
 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, 
armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een 
belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de 
kerstcampagne van Kerk in Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, 
Myanmar, Moldavië en Nederland. Zo verlichten we hun leven met geloof, hoop en liefde. 
Deelt u mee?  

Zondag 29 december 2019  Stichting Doch Dyn Dream 

Stichting Doch Dyn Dream zet zich in voor ruim 200 kinderen in Matunda (West-Kenia). 



Doelstelling van de stichting is om voor deze kinderen een veilig onderkomen en onderwijs te 
creëren. Op www.dochdyndream.nl is te lezen wat er de afgelopen jaren is gerealiseerd: er 
is grond aangekocht, leslokalen zijn gebouwd en schoolmaterialen zijn aangeschaft. Maar in 
periode van grote droogte zorgt de stichting ook voor voldoende eten en drinken voor de 
weeskinderen.  
 
Wy sille bouwe in Kenia!  
In februari 2020 gaan acht Friese vrijwilligers op eigen kosten naar Kenia en bouwen daar, 
samen met lokale bouwers, een nieuw klaslokaal voor de Doch Dyn Dream school in 
Matunda. Streefbedrag voor bouwkosten: € 15.000. Diverse acties beginnend met een K 
zorgen voor het behalen van het streefbedrag. Onlangs in Eastermar bijvoorbeeld Koffie voor 
Kenia, een pop up theetuin bij Jelle en Annemieke aan de Skûlenboargerwei. 
Dinsdag 31 december 2019  Een goed Verhaal 

De gemeente is een plek van ontmoeting en inspiratie. Een plek waar we door Gods woord 
worden geïnspireerd en waar bijbelse verhalen mensen in beweging zet om Gods liefde te 
delen met anderen. Dat gebeurt in de zondagse erediensten én bij activiteiten voor 
verschillende groepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire 
activiteiten. Maar ook door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben dan 
wij. Daar zetten we ons als Protestantse Kerk graag voor in! De eindejaarscollecte is 
bestemd voor activiteiten van de plaatselijke gemeente. 

Woensdag 1 januari 2020  Amnesty International 

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun 
mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. 
Veroordeeld tot de doodstraf, na een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten 
verdwijnen achter de tralies. Met onze bijdrage kan Amnesty International meer onderzoek 
doen, meer acties voeren en meer mensen redde 

Zondag 5 januari 2020  Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten al op jonge leeftijd zwaar en gevaarlijk 
werk doen. Ze maken lange dagen en groeien vaak op in een omgeving met veel geweld en 
drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider wil deze kwetsbare kinderen door onderwijs een 
kans bieden op een betere toekomst. 

Door het bieden van onderwijs maakt Stichting Kleine Arbeider kwetsbare kinderen weerbaar 
en worden hun kansen op een betere toekomst vergroot. Honderdtwintig kinderen per jaar 
kunnen cursussen volgen in het centrum van De Kleine Arbeider. Ze leren creatieve 
vaardigheden zoals sieraden en producten van papier maken en t-shirts bedrukken. Ieder 
kind wordt uitgedaagd zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op het dak van 
het gebouw is een moestuin waar kinderen planten en kruiden leren verzorgen. Begeleiders 
leren kinderen wat hun rechten zijn en geven hen zelfvertrouwen. Ook krijgen kinderen 
huiswerkbegeleiding en een gezonde lunch. Aan ouders en tienermoeders wordt 
ondersteuning geboden. 

Zondag 12 januari 2020  Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven 
al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden 
uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis. Door er te wonen, te leren én te spelen, kunnen 
ze herstellen van wat ze mee maakten en werken aan hun toekomst. 



Ruim 120 van deze getraumatiseerde kinderen vinden in Jeugddorp De Glind een veilig thuis 
in de gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. Kwetsbare en 
beschadigde kinderen krijgen aandacht, liefde, verzorging én professionele opvoedhulp van 
gezinshuisouders binnen de geborgenheid van een gezinshuis. De Rudolphstichting steunt 
in het Jeugddorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het 
welzijn van gezinshuiskinderen. 

Zondag 19 januari 2020  Collecte Protestantse Kerk - Een goed verhaal 

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in 
mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek 
dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor 
een ander of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen 
naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor 
ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij 
bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed 
verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet 
voor jezelf maar deel je met anderen. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend 
materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te 
bevorderen, bijvoorbeeld symposia.  

Zondag 26 januari 2020  Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en 
jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende 
opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De 
groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale 
manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een 
bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een 
kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en 
Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven 
ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk. 


