
Zondag 1 maart 2020  Collecte Kerk in Actie - De kracht van Bijbelverhalen 

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een 
tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote 
toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van 
hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. 

Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve 
methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat 
naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en 
eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.  

 

Zondag 8 maart 2020  Collecte Missionair - Als kerk naar de mensen toe 

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst 
bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben 
met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar 
de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. 

Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen 
die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap 
waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier 
gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.  

 

Woensdag 11 maart 2020   Rode Kruis – Tegengaan verspreiding Coronavirus 

Het nieuwe coronavirus (Covid-19) heeft zich wereldwijd inmiddels over 26 landen verspreid. 
Hulpverleners werken de klok rond en geven voorlichting, verlenen psychosociale hulp en 
ondersteunen ziekenhuizen. Landen met een overbelaste gezondheidszorg verdienen extra 
aandacht. De uitbraak van een virus kan daar groter impact hebben. Er is meer geld nodig 
om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.  

 

Zondag 15 maart 2020  Collecte Kerk in Actie - Vluchtelingen Zuid-Soedan  

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone 
leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen 
om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed 
zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen 
verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.   

 

Zondag 22 maart 2020  Collecte Kerk in Actie - Vakanties met aandacht 

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 
mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, 
aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of 
begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag 
en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de 
activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het 



werk van het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze 
vakantie.  

   

Zondag 29 maart 2020  Collecte Kerk in Actie - Straatmeisjes Ghana  

De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is 
veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter 
leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie 
spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen 
psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te 
kunnen voorzien. Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied 
waar de meisjes vandaan komen.  

 

Zondag 5 april 2020   Jongeren doorleven het paasverhaal 

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij 
gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu 
verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus 
stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een 
nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met 
emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. 

In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge 
mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur. 
Collecteer mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer jongeren op deze manier kennis kan laten 
maken met het paasverhaal. 

 

Donderdag 9 april 2020   Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel –  

“Meiinoar troch de tiid” 

Er is ook in onze eigen omgeving armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. De 
Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel wil, net als de andere voedselbanken in Nederland, 
deze armoede bestrijden. Hierbij is een van de uitgangspunten dat verspilling op de ene 
plaats, zoals het vernietigen van goed voedsel, wordt tegengegaan door het uitreiken van 
voedsel op plaatsen waar het hard nodig is. 

 

Vrijdag 10 april 2020   Stichting Kinderen Kankervrij 

Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak nummer één bij kinderen. Jaarlijks krijgen ruim 
550 kinderen kanker. Op dit moment geneest 75%, dit betekent dat één op de vier kinderen 
het helaas niet redt. KiKa wil dat alle kinderen genezen. Met uw donatie kunnen wij 
onderzoek doen om zieke kinderen beter te behandelen en sneller te genezen. 

 

 

 



 

Zondag 12 april 2020  Onderwijs kansarme kinderen (India, Pasen, Kinderen in de 
Knel) 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. 
Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en 
naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en 
sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook 
wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om 
de armoede onder de Dalits in India te doorbreken. 

 

Zondag 19 april 2020 Wrâldstruner 

Johan van der Veen en zijn vriendin Bodine reizen sinds 2011 samen de wereld over. Ze 
combineren hun reizen met mondiale ontwikkelingshulp. Hiervoor hebben ze het initiatief 
Wrâldstruner opgericht. Tijdens hun reizen doen ze ter plaatse onderzoek naar behoeften 
van de lokale bewoners. Daarbij willen ze niet voor anderen beslissen, maar met hen 
meedenken over mogelijkheden en kansen. Door zelf de projecten te zoeken, willen ze de 
donaties op de juiste plek laten komen. Op de website www.wraldstruner.nl en social media 
kunt u Johan en Bodine volgen en de verslagen van hun projecten lezen.  

 


