
Zondag 21 februari 2021    Werelddiaconaat (Moldavië – 40dagentijd) 

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan 

te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen 

wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren 

om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de 

jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 

 

Zondag 28 februari 2021   Missionair Werk (40dagentijd) 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is 

aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het 

evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in 

Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande 

gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 

pioniersplekken ontstaan. 

 

Zondag 7 maart 2021    Zending (Libanon – 40dagentijd) 

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near 

East School of Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op 

voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk 

in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie 

keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen. 

 

Woensdag 10 maart 2021   Werelddiaconaat (Ghana – biddag) 

Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere 

sheabomen (ook wel karitébomen genoemd), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in 

Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door 

de noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen 

ook mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen 

krijgen. 

 

Zondag 14 maart 2021    Diaconaat (40dagentijd) 

Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak 

doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in 

deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als 

diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets 

betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s 

in hun diaconale taak. 

 

 



Zondag 21 maart 2021    Werelddiaconaat (Indonesië – 40dagentijd) 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met 

steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor 

ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met 

het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie 

leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw 

bedrijft. 

 

Zondag 28 maart 2021  Collecte Protestantse Kerk (Jong Protestant – 

40dagentijd) 

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer 

dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, 

die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de 

jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen 

nieuw leven mogelijk is. 

 

Donderdag 1 april 2021 (Witte Donderdag) Rode Kruis, Coronahulp 

Je baan kwijt, niet naar buiten mogen of zorgen om een zieke geliefde: het coronavirus treft mensen 

in het hart. Onze hulpverleners zetten zich daarom iedere dag in om Nederland door de coronacrisis 

te helpen. We bieden: 

Medische hulp: we ondersteunen zorginstellingen en GGD’en waar dat het hardste nodig is. 

Voedselhulp: we zetten een maaltijd op tafel bij de meest kwetsbaren tijdens deze crisis. 

Onderdak: we staan klaar om ook deze winter gemeenten te helpen om daklozen op te vangen. 

Psychosociale hulp: we bieden hulp, advies en een luisterend oor tijdens de crisis, bijvoorbeeld via 

de Rode Kruis Hulplijn. 

Helpt u ook mee om de gevolgen van de coronapandemie te bestrijden? 

 

Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag)  Good News Zuid-Afrika 

 Project Light House 

Met hun organisatie Good News werken Theo en Jinke de Jong, afkomstig uit Kollumerzwaag, onder 

de jeugd in het bergdorp Karatara. De kinderen en jongeren, die vaak hun school niet afmaken, 

hangen rond op straat en vervallen in verslaving en criminaliteit. Door coaching, naschoolse 

programma’s, huiswerkbegeleiding, jeugdavonden en vakantieprogramma’s probeert Good News 

ervoor te zorgen dat de jongeren goede keuzes voor de toekomst maken. Tijdens de coronacrisis, 

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/whatsapp-hulplijn-voor-anderstaligen-tijdens-coronacrisis/


die in Zuid-Afrika hard heeft toegeslagen, heeft de organisatie zich beziggehouden met verstrekking 

van voedsel, voor een deel gesponsord door ondernemers in Zuid-Afrika. 

Na zes jaar voorbereiding is Good News dit jaar in het bezit gekomen van grond om een permanent 

kinder- en jeugdcentrum, Light House, te bouwen in Karatara. Daar hopen ze snel het reguliere 

programma weer op te kunnen pakken. Voor de bouw van het centrum is ongeveer € 250.000 

nodig. Daarvan is momenteel zo'n € 180.000 al binnen.  

 

Zondag 4 april 2021 (Pasen)    Collecte Kerk in Actie  

Werelddiaconaat (Zuid-Afrika, Pasen 2021) 

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en 

gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de 

jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt 

met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen 

georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder 

worden en kans maken op een beter leven. 

 

Zondag 11 april 2021     Foundation Prinses Maxima Centrum Utrecht  

De zorgverzekeraars vergoeden de basiszorg. Voor alle extra voorzieningen, die ervoor zorgen dat 

het gewone leven van kind én gezin, zoveel mogelijk door kan gaan tijdens en na de periode van 

ziekte is nog veel financiering nodig.  Geef deze kinderen het steuntje in de rug dat ze heel goed 

kunnen gebruiken. Met iedere gift, hoe klein of groot ook, helpt u het doel te bereiken: ieder kind 

met kanker genezen, met een optimale kwaliteit van leven. 

 

Zondag 18 april 2021     Collecte Kerk in Actie  

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland 

 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in 

Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen 

vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze 

eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent 

leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf 

God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en 

onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan 

vluchtelingenkinderen in Griekenland! 

 

 



Zondag 25 april 2021  Collecte Kerk in Actie  

Diaconaat (kinderen) 

 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare 

ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in 

Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in 

asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de 

talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht 

versterken. 


