Collectedoelen januari
2 januari - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
9 januari - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
16 januari - Hospitaal Broeders
Een kleine ontwikkelingsorganisatie met 19 ziekenhuizen in Afrika. Ze zetten zich in
voor goede gezondheidszorg en onderwijs. Teams van artsen en verpleegkundigen
geven eersteklas zorg o.a. aan in ver afgelegen dorpen wonende mensen. Hospitaal
Broeders komen op voor de meest kwetsbaren in de samenleving, bijvoorbeeld
senioren of kinderen met een beperking.
23 januari - Stichting Noodfonds Betuwe
De stichting Noodfonds Betuwe is ontstaan door een directe samenwerking en inleg
van gelden door 7 diaconieën en de PCI in de gemeente Overbetuwe en wordt
ondersteund door een Gemeentelijke bijdrage. Zij wil daar hulp bieden waar de
maatschappelijke mogelijkheden niet toereikend zijn en er vaak voor de aanvrager
geen direct uitzicht op verbetering is. Door samenwerking van de gezamenlijke
diaconieën kan worden voorkomen dat een hulpvraag door een plaatselijke diaconie
moet worden afgewezen omdat deze de draagkracht te boven gaat. De afgelopen
maanden is gebleken dat er steeds vaker een hulpvraag gedaan wordt.
30 januari - PKN, jong protestant: Interactief aan de slag met de Bijbel
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij
Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan
online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak
ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen
betrokken te houden. Meer lezen zie kerkinactie.nl/collecterooster.

Collectedoelen februari
6 februari - KIA, Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De
Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het
bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je
met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en
oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun
kennis weer door aan anderen. Meer lezen zie kerkinactie.nl/boerinoeganda
13 februari - Jeugdwerk eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk van
ons eigen gemeente.
20 februari - Citypastoraat de Herberg
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de
plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden
aan mensen die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun
woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen.
27 februari - Vrij in te vullen collecte
Dit jaar plannen voor het eerst vier data in waarop we een collecte kunnen houden
voor de op dat moment heersende nood welke het meest door de media onder de
aandacht wordt gebracht.

Collectedoelen maart
6 maart - KIA, Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar
door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen
is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150
boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en
over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de
training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun
kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Meer lezen zie kerkinactie.nl/40dagentijd.
13 maart - Rode Kruis: Geef een maaltijd voor een ander.
Er is op dit moment veel om ’s nachts over wakker te liggen. Maar wat nu als je ook
nog eens naar bed bent gegaan met een lege maag? Maar liefst 690 miljoen mensen
wereldwijd hebben honger. Dat zijn veertig keer zoveel mensen als in Nederland
wonen! Zij worden iedere ochtend wakker zonder te weten of ze die dag iets zullen
eten. De pandemie heeft de situatie nog erger gemaakt. Daarom mogen we deze
mensen niet vergeten. Geef daarom een maaltijd voor een ander en doe mee aan
deze collecte!
20 maart - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
27 maart - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.

Collectedoelen april
3 april - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
10 april - Paaspakketten minima Heteren
De collecteopbrengst van vandaag is bestemd voor een gezamenlijk initiatief van de
drie kerken in Heteren. In 2019 hebben de R.K. Caritaswerkgroep en de beide
protestantse diaconieën besloten om met Pasen, uiteraard met instemming van
betrokkenen, een paaspakket te schenken aan financieel kwetsbare gezinnen in het
dorp Heteren.
17 april - KIA, Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet
te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed
onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit
centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken.
Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.
Meer lezen zie kerkinactie.nl/40dagentijd.
24 april - Medair
Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden
verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld.
Sinds 1989 helpen we mensen in nood ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit
om een crisis te overleven en weer op eigen benen te staan.
Wereldwijde noodsituaties komen steeds vaker voor. De meest kwetsbare mensen zijn
moeilijker te bereiken. Crises duren langer. Ze brengen levensreddende hulp naar
gemeenschappen die hulp nodig hebben en staan klaar om binnen 24 uur in actie te
komen om basisvoorzieningen te herstellen. Gemeenschappen worden geholpen hun
normale leven weer op te pakken en bereiden hen voor op nieuwe noodsituaties om
risico’s te verkleinen.

Collectedoelen mei
1 mei - Steunfonds het Vakantiebureau
De collecte van deze zondag is bestemd voor het Steunfonds van het Vakantiebureau.
Het Vakantiebureau ondersteund door het Steunfonds biedt vakanties aan die
bestemd zijn voor oudere senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig
hebben of om welke reden dan ook niet met de reguliere vakanties meekunnen.
Het begeleiden van de gasten in de beschikbare accommodaties gebeurt door
(professionele) vrijwilligers. Als gezamenlijke diaconieën bieden wij mensen die extra
hulp nodig hebben, een emotionele tijd achter zich hebben of op welke manier dan
ook even er tussen uit moeten op deze manier een betaalbare vakantie aan. Voor de
gevraagde minimum bijdrage staat de diaconie indien nodig garant. Omdat ook
mensen uit onze gemeente hiervan gebruik maken, bevelen we deze collecte van
harte bij u aan.
8 mei - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
15 mei - Storykeepers
De Storykeepers is een interkerkelijke activiteit welke in de voorjaars-, herfst- en
kerstvakantie gehouden wordt voor alle basisschoolkinderen van Heteren. Per keer
nemen er tussen de 75 en 100 kinderen aan deel. Om de eigen bijdrage van de
kinderen zo laag mogelijk te houden, wat uiteraard ook de drempel laag houdt, wordt
uw steun via deze collecte gevraagd.
22 mei - Vrij in te vullen collecte
Dit jaar plannen voor het eerst vier data in waarop we een collecte kunnen houden
voor de op dat moment heersende nood welke het meest door de media onder de
aandacht wordt gebracht.
26 mei - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
29 mei - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.

Collectedoelen juni
5 juni - PKN, Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties
lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten
samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze
met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader
van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er
een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.
Meer lezen zie kerkinactie.nl/bijbelsboeren.
12 juni - Stoelenproject de Duif
Het Stoelenproject De Duif in Arnhem is een laagdrempelige nachtopvang voor daken thuisloze mensen. Het project is in het hele jaar geopend. Per nacht biedt het aan
zo'n 20 mensen gratis een dak, warmte, een luisterend oor en iets te eten. De stoelen
waar aanvankelijk op werd geslapen en waar het project zijn naam aan ontleent, zijn
inmiddels vervangen door matrassen.
Naast het onderdak bieden heeft de stichting het doel het onder de aandacht blijven
brengen van deze problematiek bij gemeente, kerken en particulieren.
19 juni - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
26 juni - KIA, wereldvluchtelingendag
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland,
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden
hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke
initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in
Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren
zo de veerkracht van deze mensen.
Meer lezen kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden.

Collectedoelen juli
3 juli - Jeugdwerk eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk van
ons eigen gemeente.
10 juli - KIA, India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten.
Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie
wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken.
De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-,
dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van
de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de
armoede te doorbreken. Meer lezen zie kerkinactie.nl/onderwijsindia.
17 juli - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
24 juli - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.

Collectedoelen augustus
7 augustus - Stichting de Instap
Stichting de Instap is voor nazorg aan ex-gedetineerden. Het justitiepastoraat heeft
vanuit een oecumenische invalshoek het initiatief tot oprichting genomen. De Instap
wil een vervolg zijn op het rooms-katholieke en protestantse justitiepastoraat binnen
de muren. Doel van de Instap is een luisterend oor te zijn en zo nodig, een helpende
hand te bieden. Daarbij is een huiskamer-met-koffie een middel om tot ontmoeting en
gesprek te komen.
21 augustus - Kinderhospice de Glind te Barneveld
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven ‘gewoon’ door….
Kinderhospice De Glind is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis
waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het
gezin even rustig op adem kunnen komen terwijl de zorg voor hun kind in
professionele handen is.
Het gaat dus om het leveren van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke
kinderen die niet meer lang te leven hebben. Deze zorg wordt gegeven in een
kleinschalige en huiselijke voorziening. Naast het bieden van deze zorg streeft
Kinderhospice De Glind er naar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor
kinderen te ontwikkelen én uit te dragen.

Collectedoelen september
4 september - KIA, Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een
beperking
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn
extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken
met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met
zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van
werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training
over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen
diaconaal kunnen ondersteunen. Meer lezen kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar.
11 september - Jeugdwerk eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk van
ons eigen gemeente.
18 september - Tearfund, wederopbouw in Syrië
Dit project helpt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten hun leven
weer op te bouwen. Sinds 2017 werkt Tearfund samen met lokale partnerorganisatie
MERATH. We ondersteunen boeren in Syrië die door de conflicten moesten stoppen
met werken. Door gebrek aan middelen is de landbouwketen in het land compleet
verstoord. Elk jaar ondersteunt Tearfund tenminste een landbouwproject die boeren in
staat stelt hun landbouwactiviteiten weer op te pakken. We voorzien hen in zaden,
landbouwmaterialen en mest. Deze steun zorgt ervoor dat de boeren genoeg kunnen
verbouwen voor hun eigen levensonderhoud en daarnaast oogst overhouden om dit
op de lokale markt te verkopen. Na een jaar kunnen deze boerenfamilies zelf zonder
externe hulp verder.
Met dit project worden per jaar tenminste 200 boeren en hun families geholpen. De
lokale kerk in Syrië helpt bij het identificeren van de meeste kwetsbare
boerenfamilies, het uitdelen van benodigdheden en houdt toezicht op de voortgang
van het project.
25 september - Vrij in te vullen collecte
Dit jaar plannen voor het eerst vier data in waarop we een collecte kunnen houden
voor de op dat moment heersende nood welke het meest door de media onder de
aandacht wordt gebracht.

Collectedoelen oktober
2 oktober - Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
Deze stichting is opgericht op initiatief van personen uit verschillende kerken. De
stichting is onafhankelijk van de kerkverbanden waaruit de diverse bestuursleden
afkomstig zijn. De doelstelling van de stichting is het verlenen van materiële en
immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden en het bevorderen van
contacten tussen christen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds, en Messias
belijdende Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.
Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden
willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij
willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid
van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de
Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder
hun volksgenoten. De collecte voor deze stichting wordt van harte aanbevolen.
9 oktober - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
16 oktober - KIA, Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te
ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke
waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties
raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs
voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in
Midden-Sulawesi. Meer lezen zie kerkinactie.nl/landbouwindonesie.
23 oktober - Leger des Heils, buurthuiskamers
In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam, en dit aantal zal helaas verder
toenemen door de corona-crisis. Weinig inkomen, slechte gezondheid of echtscheiding
zijn oorzaken waardoor volwassenen en kinderen zich eenzaam voelen, met alle
gevolgen van dien.
Door heel Nederland hebben we buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe
omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal isolement
te halen of dit isolement te voorkomen. Tegelijkertijd is het dé plek waar buurt-

bewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er terecht
voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld
tweedehands kleding. Aangevuld met lokale activiteiten zoals huiswerkbegeleiding of
muziekles voor kinderen.
Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren het aantal
buurthuiskamers met 100 plekken uitbreiden. Dit kan alleen met de steun van kerken
en donateurs.
30 oktober - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.

Collectedoelen november
6 november - Voedselbank Nijmegen/Overbetuwe
Vandaag collecteren we voor de Voedselbank Nijmegen/Overbetuwe.
In een welvarend land als Nederland zijn er nog steeds mensen zo arm dat ze niet
genoeg voedsel kunnen kopen om voor hun gezin dagelijks een gezonde maaltijd te
bereiden.
De Voedselbank Nijmegen/Overbetuwe verstrekt elke week aan zo’n 750 tot 800
huishoudens waaronder ca. 800 kinderen, vanuit Nijmegen, Elst en Zetten een pakket
extra voedsel.
Met ruim 200 enthousiaste vrijwilligers helpen ze mensen aan voedsel en gaan ze
voedselverspilling tegen.
Naast de grote levensmiddelen inzameling die we in Heteren elk jaar houden, zijn er
natuurlijk financiële middelen nodig voor bijvoorbeeld brandstof voor de bezorgauto’s.
Ook uw bijdrage geeft de Voedselbank de mogelijkheid voor Hulp Dichtbij.
13 november - Vrij in te vullen collecte
Dit jaar plannen voor het eerst vier data in waarop we een collecte kunnen houden
voor de op dat moment heersende nood welke het meest door de media onder de
aandacht wordt gebracht.
20 november - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
27 november - KIA, Colombia: Onderwijs voor werkende kinderen
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk
werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in
de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in op
de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider,
partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen
weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Meer lezen zie
kerkinactie.nl/kerst.

Collectedoelen december
4 december - Jeugdwerk eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk van
ons eigen gemeente.
11 december - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
18 december - Diaconaal werk van eigen gemeente
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van de
eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf.
24 december - Kerstpakketten minima Heteren
De collecte van vanavond is bestemd voor een gezamenlijk initiatief van de drie
kerken in Heteren. In 2011 hebben de R.K. Caritaswerkgroep en de beide
protestantse diaconieën besloten om aan het eind van het jaar, met instemming van
betrokkenen, een kerstpakket te schenken aan financieel kwetsbare gezinnen in het
dorp Heteren.
25 december - KIA, Sta op voor kinderen in de knel
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger,
oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen
mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist
met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom
mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2022 maken we
bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt. Meer lezen
zie kerkinactie.nl/kerst.

