
Zondag 21 juni 2020  Collecte Kerk in Actie - Opvang ontheemden Colombia  
    (Werelddiaconaat) 

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar 
grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. 
Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) 
intimideren van de bevolking. 

Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar 
de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk 
in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. 
Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma´s.  

 

Zondag 28 juni 2020   Missionair Team Eastermar    

Nu de geplande tentdienst voor vandaag helaas niet doorgaat, willen we deze collecte graag 
bestemmen voor het Missionair Team Eastermar en het team bemoedigen door te gaan met de 
activiteiten. 

 

Zondag 5 juli 2020  Stichting Leergeld 

Door de Coronacrisis dreigt een grote groep mensen in de financiële problemen te raken. Onder hen 
ook veel gezinnen met kinderen. Stichting Leergeld is er ook voor deze gezinnen! Zij wil ervoor 
zorgen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn 
terecht komen. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om 
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. 
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Via 108 lokale stichtingen (en 1 partner), die samen actief zijn in 
74% van de Nederlandse gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen 
om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunt zij ouders met 
bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een 
fiets of met de contributie voor een sportvereniging.  

 

Zondag 12 juli 2020  Stichting Global Care 

Stichting Global Care is een kleine Christelijke Nederlandse stichting. Deze stichting zet zich in voor 
kansarme kinderen te India. In het centrum van Kolkata (India) heeft Global Care een straat 
geadopteerd. Deze straat ligt in de omgeving van Park Circus. In de straat wonen ongeveer honderd 
families: ouders met hun kinderen, grootouders met hun kleinkinderen en weeskinderen. Stichting 
Global Care wil kinderen vanaf vijf jaar de kans geven op een betere toekomst. Dit doet de stichting 
door schoolopleiding te financieren.  

 

 

 

 



Zondag 19 juli 2020     Nationaal Actieplan Coronavirus 

Nederland wordt geconfronteerd met een ongekende crisis die vraagt om een ongekend antwoord. 
Voor het Nederlandse Rode Kruis betekent dit de grootste hulpoperatie sinds de Watersnoodramp. 
Vanaf het begin van deze crisis draaien onze hulpverleners overuren om de meest kwetsbaren te 
helpen en zorgpersoneel te ondersteunen. 

De medische, sociale en economische gevolgen van de coronacrisis treffen de hele samenleving en 
zullen dat voorlopig blijven doen. We maken ons daarom klaar om ook het komende jaar veel hulp te 
verlenen. In Nederland, waar we onze huidige activiteiten voortzetten. En in het Caribisch deel van 
het Koninkrijk, waar we onze hulp uitbreiden. 

 

Zondag 26 juli 2020   Good News Zuid-Afrika 

De Corona Crisis laat diepe sporen na in de samenleving van Zuid-Afrika.  Mensen hebben geen werk 
en daardoor geen inkomen. Kinderen en jongeren, die normaal op school warm eten krijgen, krijgen 
nu weinig tot niets. 

Good News Zuid-Afrika is daarom begonnen met en voedselprogramma voor de inwoners van 
Karatara en omgeving. Vijf keer per week verzorgen wij ontbijt voor de kinderen en aan het eind van 
de middag kunnen de families een warme maaltijd van ons krijgen. Wij rijden met ons busje door de 
woongebieden om ze aan huis ontbijt en een warme maaltijd te geven. Verder ondersteunen wij nog 
diverse “sop kombuise” (=voedselkeukens) in de omgeving van Karatara en Knysna. We zijn per week 
verantwoordelijk voor meer dan 1800 borden Epap en zo’n 1600 porties warm eten. Dit doen we 
samen met een team van lokale mensen. Daarnaast geven we nog in de verafgelegen gebieden 
voedselpakketten uit en geven soms hulp op maat. 

 

Zondag 2 augustus 2020   Lichtpunt Kollumerzwaag 

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een 
stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben. 
De opvangboerderij Lichtpunt is enige jaren geleden verbouwd. In de boerderij zijn nu elf 
appartementen gesitueerd en één crisis opvangkamer. Naast de opvangboerderij staat een woning 
met twee appartementen. De bewoners van deze appartementen vallen ook onder de vlag van de 
opvang. 

Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk opvang, begeleiding, ontmoeting, dagbesteding en de 
kringloopwinkel Lichtpuntloods in Kollumerzwaag. Gesteund door bijna 200 vrijwilligers die 
betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van kerken en donateurs, kunnen wij mensen opvangen en 
begeleiden. 

 

 

 

 

 



Zondag 9 augustus 2020  Woord en Daad – imkers in Oeganda 

Imkers in Oeganda ondervinden de gevolgen van de wereldwijde coronacrisis. De oogst kon gelukkig 
doorgaan, maar in de keten stroopt de honing op. De pakhuizen van de opkopers liggen vol, maar het 
transport naar de fabrieken ligt door de maatregelen van de overheid nagenoeg stil. Daardoor 
hebben zij geen geld om de honing van de imkers te kopen en geen ruimte om de honing te 
bewaren. De imkers zijn afhankelijk van de verkoop van de honing om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Zonder verkoop geen inkomsten. Met een honingfonds willen we de situatie vlot trekken, 
maar ook na de coronacrisis blijft het fonds bestaan. 

 

Zondag 16 augustus 2020  Collecte Kerk in Actie - Kerk in Rwanda (Zending) 

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers 
van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek 
in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, 
armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook 
trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun 
levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide 
organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen 
samenleven. 

 

Zondag 23 augustus 2020  Leger des Heils buurtwerk  

Om het buurtwerk van het Leger des Heils ook in tijden van corona door te kunnen zetten, is met 
spoed geld nodig. Duizenden mensen rekenen op ons. Mensen waar jij nu zelf niet dichtbij kunt 
komen, maar waar het Leger des Heils wél voor zorgt: met bijvoorbeeld een maaltijd, sociaal contact, 
vragen over zingeving of andere begeleiding. We doen ons uiterste best om in deze tijd op veilige 
afstand ‘in de buurt’ te blijven. Daarom brengen we warme maaltijden langs bij mensen thuis, 
houden we digitale koffie-uurtjes en bellen we veel met onze bezoekers: om te horen hoe het gaat 
en of we ze ergens bij kunnen helpen. Ook gaan soepfietsen extra de straat op en zijn er sportlessen 
op straat.  

 
Zondag 30 augustus 2020  World Vision 

Binnen blijven. Handen wassen. Afstand houden. Het coronavirus zet ons (kerkelijk) leven op zijn 
kop. Deze pandemie raakt ons allemaal.  Voor World Vision zijn de veiligheid en gezondheid van 
arme kinderen op dit moment onze hoogste prioriteit. In 17 van de meest kwetsbare landen delen 
we zeep, handgel en maskers uit. Ook verstrekken we schoolpakketten voor thuisonderwijs. En we 
geven voorlichting om besmetting door het virus te voorkomen. Hiermee willen we 11 miljoen 
kinderen en hun families beschermen tegen het virus. Alleen samen gaat het ons lukken om 
kwetsbare kinderen te beschermen. 

 

 


