
 

Collecte 1e adventszondag 1 december 2019 

1e collecte is bestemd voor: Avondmaalscollecte voor Kiliba 

Kiliba is een dorp in de Democratische Republiek Congo. Hier wonen veel oorlogsweeskinderen, 

verkrachte vrouwen en oorlogsinvaliden. De plaatselijke kerk helpt deze mensen een nieuw bestaan 

op te bouwen. Wat er nodig is: 

• Ze hebben grond om eten te verbouwen maar een tekort aan zaaigoed en materialen. 

• Voor wezen: een goede scholing/opleiding 

• Voor weduwen: een naaimachine 

• Microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. 

Dit allemaal om in de toekomst in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. 

2e collecte is bestemd voor: Kerkenwerk 

3e collecte is bestemd voor: Jeugd 

Collecte 2e adventszondag 8 december 2019 

1e collecte is bestemd voor: Kinderen in de knel 

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in 

een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogota. 

Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De 

Kleine Arbeider, een partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer 

weerbaar, om hun kansen voor een betere toekomst te vergroten. 120 jongeren volgen vakonderwijs 

en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast 

eeneigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een 

beroepsopleiding kunnen volgen. 

 
2e collecte is bestemd voor: Kerkenwerk 

3e collecte is bestemd voor: Kerkgebouw 

 

Collecte 3e adventszondag 15 december 2019 

1e collecte is bestemd voor: Kinderen in de knel 

Een stabiel huis voor kinderen 

In Nederland kunnen door allerlei problemen 45.000 kinderen niet meer thuis wonen. In Jeugddorp 

De Glind worden 120 kinderen en jongeren opgevangen in een gezinshuis. In De Glind gaat men uit 

van de helende kracht van een gewoon gezinsleven. Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er 

24 uur per dag en 7 dagen in de week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en 

veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. Daar kunnen ze werken aan hun toekomst! 

Met de opbrengst wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad brengen, op weg naar een 

goede toekomst. 

 

2e collecte is bestemd voor: Kerkenwerk 



 

3e collecte is bestemd voor: Bloemen 

 

Collecte 4e adventszondag 22 december 2019 

1e collecte is bestemd voor: Kinderen in de knel 

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Myanmar 

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de grens met Thailand 

over gevlucht. Kerk In Actie steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic ( MTC) de opvang en scholing 

van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Want ondanks dat de politieke- en 

veiligheidssituatie aan het veranderen is, kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze geen ouders meer 

hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar 

zijn vaak nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. 

2e collecte is bestemd voor: Kerkenwerk 

3e collecte is bestemd voor:Zending 

Collecte Kerstnachtdienst en Kinderkerstfeest 24 december 2019 

Collecte is bestemd voor: Kinderen in de knel 

Opvang van straatkinderen in Oeganda 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. 

Ze bedelen, hebben amper te eten en krijgen dagelijks te maken met 

geweld. Verschillende partners van Kerk in Actie hebben de handen in 

één geslagen en werken samen met de kinderen aan een betere 

toekomst. Ze zoeken contact met hun familie, helpen kinderen aan een 

dak boven hun hoofd en begeleiden kinderen naar school. Want 
onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en het kind 
stabiliteit en toekomst bieden. 

Collecte 1e Kerstdag 25 december 2019 

1e collecte is bestemd voor: Kinderen in de knel 

GEEF LICHT AAN KINDEREN IN DE KNEL IN MOLDAVIë 

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, 

armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te 

vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom al op 

jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die zo hard nodig hebben. De organisatie 

Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen de kinderen naschoolse opvang, 

huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben 

gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil 

de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol 

kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan 

alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. 

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in 

hun donkere bestaan. 



 

 

Collecte zondag  19 januari 2020 
1e collecte is bestemd voor:  Missionair 
 
Nederland - Een goed verhaal 
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is ‘Een goed verhaal’. In de kerk 
leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Voor velen een bron van troost, 
bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is.  
Wij collecteren in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en 
initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen. 
 
2e collecte is bestemd voor:  Kerkenwerk 
 
Uitgangscollecte is bestemd voor: Kerkgebouw 

  
Collecte zondag  26 januari 2020 
 
Op 26 januari is de oecumenische dienst in de Willibrordkerk,  
De collecte is bestemd voor het gezinshuis in de Parkstraat te Julianadorp 

2e collecte is bestemd voor: Kerkenwerk 

 
Collecte zondag 29 december 2019 

1e collecte is bestemd voor: Diaconie 

2e collecte is bestemd voor: Kerkenwerk 

3e collecte is bestemd voor: ZWO 

 
Collecte 31 december 2019; 

 
Oudejaarsavond 

Collecte is bestemd voor: Diaconie 

Collecte zondag 5 januari 2020 

1e collecte is bestemd voor: Jeugdwerk (JOP) 

2e collecte is bestemd voor: Kerkenwerk 

3e collecte is bestemd voor: Jeugd 

Collecte zondag 12 januari 2020 

1e collecte is bestemd voor: Diaconie 

2e collecte is bestemd voor: Kerkenwerk 
3e collecte is bestemd voor: Zending 
 
 
 
 
 


