
Collectedoelen januari  

1 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. 

8 januari  -  Rode Kruis: Het Rode Kruis helpt je                                  
Voedselhulp geven, slachtoffers opvangen na een grote brand of ziekenhuizen helpen 
tijdens de enorme coronadrukte: het Rode Kruis komt in actie in tijden van nood. 
Overal ter wereld zetten we ons in om de meest kwetsbaren te helpen, en dus ook in 
Nederland. Wanneer je ons nodig hebt, staat het Rode Kruis we voor je klaar. Dat 
doen we met ruim 15.000 vrijwilligers en zo’n 106.000 mensen die zijn aangesloten 
bij ons burgerhulpverleningsnetwerk Ready2Help. Met 197 afdelingen in Nederland 
zijn we eigenlijk altijd bij je in de buurt. Meer lezen www.rodekruis.nl 

22 januari - Stichting ouderenzorg Moldavië, dagcentrum Sunrise   
Het dagcentrum voor de ouderen is gevestigd in Straseni zo’n 20 km van de hoofdstad 
Chisnau. 
5 dagen per week kunnen ouderen die hulp nodig hebben hier terecht om te douchen, 
hun kleding te laten wassen en voor een warme maaltijd. 
Allemaal basisbehoeften waar de thuissituatie niet in voorziet. 
Maar behalve voor deze praktische zaken kunnen ze hier ook terecht om 
generatiegenoten te ontmoeten en hun (levens-)verhalen aan elkaar te vertellen. 
Meer lezen www.ouderenzorgmoldavie.nl  
 
29 januari - PKN, Nederland speelt Sirkelslag  
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden 
jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is 
door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een 
bijbelverhaal 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 www.kerkinactie.nl/collecterooster  
 
 
 
 

https://www.rodekruis.nl/wat-kun-jij-doen/steun-met-tijd/vrijwilligerswerk/
https://www.rodekruis.nl/wat-kun-jij-doen/steun-met-tijd/ready2help/


 

Collectedoelen februari  
 
5 februari  - KIA, Pakistan Vaktraining voor jongeren In Pakistan  
Kerk In Actie ondersteunt de organisatie AWARD die jongeren, onder wie 
schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt hen 
na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij 
jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch 
zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden 
bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Meer lezen www.kerkinactie.nl/ 
werkgelegenheidpakistan. 
 
12 februari  -  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. Meer lezen www.deinstap.nl 
  
19 februari - 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 februari  -  Jeugdwerk eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk van 
ons eigen gemeente. 

 

 

 

 

 



Collectedoelen maart 

5 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. 
 
12 maart - KIA Omzien naar gevangenen 
 In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om 
te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. Meer lezen www.kerkinactie.nl/40dagentijd 

19 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. 

26 maart  - Save the children, Oekraïne                                                        
Sinds de oorlog eind februari 2022 begon, zijn inmiddels meer dan 17,3 miljoen 
mensen op de vlucht geslagen voor het geweld in Oekraïne: in Oekraïne zelf, in de 
buurlanden en ook in andere landen in Europa en wereldwijd, waaronder Nederland. 
Hieronder zijn heel veel kinderen. Bijna elke seconde van de oorlog is een kind uit 
Oekraïne een vluchteling geworden. Kinderen op de vlucht lopen een groot risico om 
slachtoffer te worden van honger, ziekte, mensenhandel en misbruik. Save the 
Children helpt deze kinderen in Oekraïne, in de aangrenzende buurlanden en op 
andere plaatsen in Europa en wereldwijd, waaronder in Nederland. Meer lezen 
www.savethechildren.nl 

 
 

 

 

 



 

Collectedoelen april  

2 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. 

9 april - KIA, Moldavië Kerk helpt kwetsbare mensen                                                 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het 
buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel 
kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare 
kinderen en ouderen zijn. Via Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt Kerk in Actie 
kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen 
kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen! 
Meer lezen www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie 

16 april  -  Schoenendoosactie 
Onrecht, armoede, oorlog, ongelijkheid. Als het niet goed gaat in een land, raakt dat 
kinderen vaak het meest. Hun bestaan en hun dromen staan op het spel. Soms denk 
je: konden we maar iets doen! Met de Schoenendoosactie kun je deze kinderen écht 
helpen. Die doos vol spullen maakt dat een kind zich gezien voelt, naar school kan en 
weer toekomst ziet. Meer lezen www.schoenendoosactie.nl 
 
23 april  -  Jeugdwerk eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk van 
ons eigen gemeente. 
 
30 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. 
 

 

 



Collectedoelen mei  

7 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. 

14 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. 

18 mei -  Leger des Heils, buurthuiskamers 
In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam, en dit aantal zal helaas verder 
toenemen door de corona- en energiecrisis. 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. Meer lezen www.legerdesheils.nl 
 
21 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. 
 
28 mei - KIA, Egypte Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen  
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. 
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen 
tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met 
Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De 
competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in 
Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een 
feest van hoop! Meer lezen www.kerkinactie.nl/bijbelinegypte 



 

Collectedoelen juni 

4 juni -  Hoop voor Albanië, meelactie 
Tweemaal per jaar doet Hoop voor Albanië een grote meel actie, waarbij rond Pasen 
en rond Kerstmis 1200 meelzakken worden verstrekt aan de allerarmsten. Brood is 
een heel belangrijk onderdeel van het dagelijkse voedsel voor de armen. Meel is als 
ingrediënt dus van essentieel belang. 
De motivatie voor Hoop voor Albanië om dit steeds te blijven doen staat in de Bijbel in 
Mattheus 25:37 waarin Jezus zelf zegt: 
“Want ik had honger en jullie gaven mij eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken.” Meer lezen www.hoopvooralbanie.nl 
 
11 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. 
 
18 juni - Jeugdwerk eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk van 
ons eigen gemeente. 
 
25 juni -  KIA, wereldvluchtelingendag  
Colombia Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela Door de politieke en 
economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens 
met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren 
zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie 
Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, 
zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook 
een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen 
verdienen. Meer lezen www.kerkinactie.nl/vluchtelingcolombia  

 

 

 

 



Collectedoelen juli 

2 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. 

9 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. 
 
23 juli - 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. Meer lezen www.hetvakantiebureau.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Collectedoelen augustus 

6 augustus - Stichting bootvluchtelingen, humanitaire (nood)hulp 
Stichting Bootvluchtelingen staat voor het verlenen van humanitaire (nood)hulp. Waar 
systemen onmenselijk worden en compassie wordt verloren, daar komen wij in actie. 
Wij richten ons op mensen op de vlucht aan de randen van Europa. 
Sinds 2015 staan wij klaar voor mensen op de vlucht die niet worden gezien. Wij 
bieden hulp van zo dichtbij mogelijk – binnen of buiten een kamp. Zo kunnen we 
klaarstaan op plekken waar dit het hardst nodig is. 
Waar wij ooit begonnen met reddingsmissies op het strand, zijn wij nu actief op 
verschillende locaties in Griekenland. Duizenden mensen op de vlucht verblijven hier 
maanden tot jaren onder mensonterende omstandigheden. Basisvoorzieningen 
schieten tekort. Wij staan hier klaar met medische hulp en psychische steun. 
Daarnaast zijn wij in 2022 begonnen met medische hulpverlening in Oost-Europa. 
Meer lezen www.stichtingbootvluchtelingen.nl 
 
20 augustus -  Stoelenproject de Duif                                                                                                         
Het Stoelenproject De Duif in Arnhem is een laagdrempelige nachtopvang voor dak- 
en 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. Meer lezen 
www.nachtopvangdeduif.nl 

27 augustus - 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.                                                                                    

 

 



 

Collectedoelen september   

3 september -  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 september - Stichting 4WDCARE 
Stichting 4WD.CARE vindt dat wij allen een verantwoording hebben als mens, om te 
zorgen voor mensen, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Verantwoording 
hebben betekend initiatieven nemen en stappen maken. Deze stappen hoeven niet 
over gebaande wegen te gaan, liever niet zelfs. Nieuwe inzichten en innovatief 
ondernemen heeft de voorkeur en is het uitgangspunt. 
In Bosnië zijn wij al 20 jaar gewend om met al dan niet getraumatiseerde 
vluchtelingen om te gaan en hun professionele hulp te bieden. Deze kennis en 
ervaring willen wij inzetten om vluchtelingen die naar ons toe komen, te gaan 
ondersteunen. 
Het innovatieve zit in het feit dat we statushouders met wilskracht maar ook met 
talenten en vaardigheden opnemen in onze organisatie en ze op basis van 
stageplekken laten integreren, aansturen, begeleiden maar ook aanspreken indien 
noodzakelijk. Wel houden we rekening met hun cultuur en achtergrond. Dit onder 
leiding van vrijwilligers met een antropologische en pedagogische opleiding die in onze 
stichting actief zijn. Meer lezen www.stichting4wdcare.nl 
 
17 september - 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 september - Jeugdwerk eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk van 
ons eigen gemeente. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Collectedoelen oktober  

1 oktober - PKN, Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden  
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel 
van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof 
en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen 
antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied 
van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van 
Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. Meer lezen 
www.kerkinactie.nl/collecterooster  

8 oktober - 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. Meer lezen 
www.noodfondsbetuwe.nl 

15 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. 
 
22 oktober  -  Indonesië Sterke vrouwen in de kerk  
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken 
op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen 
voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een 
alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. Meer lezen 
www.kerkinactie.nl/vrouwenindonesie 
   



29 oktober  -  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. Meer lezen 
www.voedselbanknijmegen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Collectedoelen november 

5 november - KIA, Colombia Sociaal bewogen predikanten opleiden  
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen 
getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten 
predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? 
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische 
theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze 
rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien 
naar anderen. Meer lezen www.kerkinactie.nl/blogbierman 
www.kerkinactie.nl/socialekerkcolombi 
 
12 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. 
 
19 november  -  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 psycho-
sociale problemen een rol spelen. Meer lezen www.pdcdeherberg.nl 
 
26 november  - PKN, met het oog op het einde  
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart 
van van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk 
kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei 
vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor 
mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een 
luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek 
onmisbaar. Meer lezen www.kerkinactie.nl/collecterooster 
 
 
 
 



 

 

Collectedoelen december 

3 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. 
 
10 december - Stichting Hulp Vervolgde Christenen Geloof verbindt. 
Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent. Zélfs als je alleen bent. Dat er 
iemand aan je denkt. Zélfs als iedereen je vergeet. Dat er mensen van je houden. 
Zélfs als iedereen je haat. 
Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. Iemand die daadkrachtig 
ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. Christen zijn – 
bijvoorbeeld - terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten. Evangeliseren in het hol 
van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder 
middelen. Opgroeien zonder ouders en zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van 
vervolgde christenen. HVC doet er alles aan om daar waar mogelijk een helpende 
hand te bieden. Christenen in vervolging helpen, zit in onze genen. Meer lezen 
www.stichtinghvc.nl 

 

17 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, In actie voor kinderen in de knel 



 

 Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld 
groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in 
Actie gunt hen een beter leven, en 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 2023 maken we bekend welk 
kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt. Meer lezen 
www.kerkinactie.nl/kerst 
 
31 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.
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