
 

Zondag 16 mei 2021    Unicef – School-in-a-box 

Opgroeien in een oorlog of conflictsituatie is zwaar, zeker voor kinderen. Zij moeten schuilen, 

vluchten, of voor korte of langere tijd in een opvangkamp leven. Om deze kwetsbare jongens en 

meisjes een zo normaal mogelijk bestaan te geven, zorgt UNICEF voor onderwijs. Waar ook ter 

wereld, desnoods onder een boom. Met een school-in-a-box biedt dit (tijdelijk) dé oplossing. De 

box bestaat uit materialen voor een leraar en 40 studenten en bevat schoolbenodigdheden die 

overal ter wereld te gebruiken zijn, want de lesboeken worden lokaal ingekocht zodat die passen bij 

de gebruikte lesmethoden. 

 

Zondag 23 mei 2021 (Pinksteren)  Collecte Kerk in Actie – Zending Egypte 

Elk jaar vindt er in Egypte een bijzonder event plaats. Veel Egyptenaren kunnen niet lezen en 

schrijven. Daarom bedenkt het Bijbelgenootschap andere manieren om de boodschap van de Bijbel 

over te brengen, zoals een jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Elk jaar is er een ander 

bijbelboek aan de beurt waar kinderen en ouders dan over nadenken. Afsluitend voeren de kinderen 

een voorstelling op waarin ze het verhaal naspelen. Zo leren ze het bijbelverhaal door en door 

kennen. 

 

Zondag 30 mei 201  Collecte Protestantse Kerk  - Jong Protestant 

(diaconaat) 2021 

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van 

Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook 

diaconaal aan de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong 

Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. 

Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat 

structureel kunnen verbinden. 

 

Zondag 6 juni 2021  Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat (Oeganda) 2021  

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken 

hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze (vaak 

alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere 

landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer te verdienen. En door het bespreken van hun problemen 

staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. 

 

Zondag 13 juni 2021    Collecte Protestantse Kerk – Missionair Werk 2021 

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een 

platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet 

dat zij niet zinvol kunnen zijn. 

Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 'huiskamer van het dorp' maken, dorpsactiviteiten 

organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren 

kleine gemeenten elkaar. 



 

Zondag 20 juni 2021 Collecte Kerk in Actie – Opvang voor gestrande vluchtelingen Griekenland 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit 

landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden 

mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. 

Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt 

organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. 

 

Zondag 27 juni 2021  Missionair Team Eastermar 

 

Zondag 4 juli 2021   Collecte Kerk in Actie  - Diaconaat (NL – actie vakantietas) 2021  

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om 

eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes 

en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een 

groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is 

een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 

 

Zondag 11 juli 2021  Rode Kruis - Kom in actie tegen honger!  

Maar liefst 690 miljoen mensen wereldwijd lijden op dit moment honger. Door natuurrampen, 

conflicten en de coronapandemie hebben zij nauwelijks genoeg eten om te overleven. Ook vragen 

steeds meer mensen in Nederland om hulp omdat ze hun boodschappen niet meer kunnen betalen. 

We kunnen al deze mensen niet aan hun lot overlaten. Geef een maaltijd voor een ander. 

 


