
 

 

 

 

Toelichtingen op de collectes 2022 

 

Samen met het nieuwe collecterooster zijn toelichtingen op deze collectes voor u samengesteld. 

De eerste collecte is bestemd voor een diaconaal doel. De tweede collecte is voor kerkelijke 

doeleinden. Bij de beschrijvingen van de collectedoelen wordt steeds deze volgorde aangehouden. 

U kunt de toelichtingen gebruiken voor de afkondiging in de eredienst en de aankondiging in het 

wijkblad. U kunt ze eventueel ook gebruiken als startpunt voor uw eigen formulering van het 

collectedoel. Wanneer u voor het genoemde doel op het rooster in uw wijk weinig uitgaven hebt, 

kunt u ook een ander doel kiezen. De landelijke collectes (U en L) en facultatieve collectes (F) mogen 

echter niet worden veranderd. 

Bij de landelijke collectes worden folders gemaakt. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u deze als 

wijkkerk zelf bij het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht 

bestellen. https://webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie. Meer en uitgebreide informatie over de Kerk in 

Actie doelen vindt u op https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/. 

 

Verklaring letters: 

Diaconale collectes 

L-collectes = diaconale landelijke collectes 

S-collectes = stedelijke diaconale collectes (PDA) 

W-collectes = afdracht aan wijkdiaconie 

Kerkelijke collectes  

U-collectes = landelijke collectes 

F-collectes = afdracht is facultatief 

K-collectes = kerkrentmeesterlijke collectes bestemd voor wijkkas 

https://webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/
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Januari 

2 januari: De Sociale Kruidenier (S) 

De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe 

beurs. Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank Amsterdam non-food en lang 

houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun voedselpakket. Keuzevrijheid 

staat hierbij centraal: klanten kunnen zelf producten kiezen waar zij behoefte aan hebben. Daarnaast 

is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een 

luisterend oor of laagdrempelig financieel advies. 

2 januari: Eredienst (K) 

Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondagse eredienst. Daarnaast 

ontmoeten wij elkaar indien mogelijk ook ná de viering, tijdens gespreksgroepen of de vele andere 

activiteiten in onze gemeente. Deze inspirerende vieringen en uiteenlopende activiteiten brengen 

kosten met zich mee. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen. 

 

9 januari: Wijkdiaconie (W) 

 

9 januari: Crisispastoraat (K) 

Soms raakt een mens in crisis, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of het overlijden van een naaste. 

De kerk biedt ondersteuning bij het richting zoeken en het gaan van de levensweg. We vragen uw 

financiële ondersteuning voor dit belangrijke werk. 

 

16 januari: Gevangenenzorg Nederland (S) 

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden 

en hun familieleden. Gevangenen worden ondersteund tijdens hun verblijf in de gevangenis, en de 

periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie. Ook bieden we 

steun aan families van gevangenen. Met ruim 650 vrijwilligers proberen we iets voor hun gevangen 

medemens te betekenen door een luisterend oor te bieden en proberen iemand verder te helpen 

door morele en praktische ondersteuning. Misdaad verdient straf, maar Bijbelse gerechtigheid vraagt 

óók om barmhartigheid en bewogenheid. We bidden dat door de gesprekken heen (ex)gevangenen 

geraakt worden. Helpt u mee? 

 

16 januari: Oecumene (F) 

Oecumene betekent: met elkaar meeleven en samen kerk zijn, over (kerk)grenzen heen. Het 

betekent ook: samen hulp verlenen aan hen die in nood zijn, dichtbij en ver weg. Om de veelzijdige 

oecumenische activiteiten te kunnen voortzetten, is steun via deze collecte nodig. 

 

23 januari: Wijkdiaconie (W) 
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23 januari: Onderhoud kerkgebouw (K) 

De erediensten vinden meestal plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook komt het 

voor dat een (kerk)gebouw voor de vieringen wordt gehuurd. Dat het gebruik van een kerkgebouw 

kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, is duidelijk. Het klein 

onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze verantwoordelijkheid op ons 

nemen. 

30 januari: Shiva (S) 

SHIVA (afkorting voor: Spiritualiteit, HIV & Aids) is er voor iedereen die met hiv en aids te maken 

heeft. Mensen met hiv en aids,  hun partners, vrienden, familie bieden we begeleiding en activiteiten 

rondom zinvragen, spiritualiteit, geloof en (oude en nieuwe) rituelen.  

30 januari: Jong Protestants – Interactief aan de slag met de Bijbel (U1) 

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.  

 

Februari 

6 februari: Kerk in Actie - Werelddiaconaat – Klimaatverandering in Oeganda (L1) 

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.  

 

6 februari: Jeugdwerk (K) 

Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt steeds weer opnieuw om 

een eigentijdse aanpak en creativiteit. Daarom deze collecte om het jeugdwerk te ondersteunen. 

Helpt u mee om dit belangrijke werk mogelijk te maken? 

 

13 februari: Wijkdiaconie (W) 

 

13 februari: Pastoraat ouderen (K) 

De toenemende vergrijzing van onze samenleving vraagt ook aandacht van de kerken. Zowel 

thuiswonende ouderen als bewoners in verzorgings- en verpleegtehuizen verdienen pastorale zorg. 

Graag vragen wij daarom uw aandacht voor deze collecte, die wordt gehouden om het 

ouderenpastoraat te ondersteunen. 
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20 februari: Second Step- werkproject Scharlaken Koord (S) 

Het THDV-project (Tot Heil Des Volks) dat zich inzet voor prostituees heet 'Scharlaken Koord'. Met dit 

project helpen ze vrouwen en mannen om uit de prostitutie te stappen. Het team heeft al ruim dertig 

jaar ervaring in het begeleiden van mannen en vrouwen die werken in de prostitutie. Een paar per 

week gaan ze langs de ramen en de clubs om vrouwen te bezoeken en contacten te leggen. De teams 

bestaan uit vaste medewerksters en vrijwilligsters, getraind door Scharlaken Koord. Ze proberen een 

relatie op te bouwen met prostituees en zo hulp aan te bieden.  

20 februari: Eredienst (K) 

Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondagse viering. En we hopen 

elkaar ook na de viering te mogen ontmoeten. Of tijdens gespreksgroepen of de vele andere 

activiteiten in onze gemeente. Deze bezielende vieringen en uiteenlopende activiteiten brengen 

kosten met zich mee. Uw bijdrage aan deze collecte is onder andere hiervoor bestemd. 

 

27 februari: Het Straatpastoraat (S)  

Het Straatpastoraat biedt plekken waar mensen die bekend zijn met het leven op de straat op 

verhaal kunnen komen, of hun verhaal kunnen delen. We gaan voorbij aan het label ‘dakloos’  of 

‘thuisloos’ en kijken allereerst naar een mens die ertoe doet en die iets te bieden heeft. We vertellen 

die verhalen ook verder in de samenleving. In een stad waar zoveel mensen op een klein oppervlakte 

bij elkaar wonen, leven en werken, zoeken we op verschillende, creatieve manieren naar verbinding 

en inclusie.  

 

27 februari: 40Dagentijdcollecte - Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten (U2) 

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 

kerkinactie.nl/40dagentijd 

 

Maart 

6 maart: Wijkdiaconie (W) 

 

6 maart: Pastoraat (K) 

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van 

pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, in het licht 

van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Draagt u hieraan bij? 
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13 maart: Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat - Kerk zijn doe je met elkaar (L2) 

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de 

mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken 

in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een 

Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte 

worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.  We 

vragen uw bijdrage om dit belangrijke werk voort te kunnen zetten. 

 

13 maart: Kerkvernieuwing in de wijk (K) 

Als Amsterdamse kerken willen we aantrekkelijk en wervend zijn voor bestaande én nieuwe, jongere 

doelgroepen. Om dat te bereiken hebben we een aantal jaar geleden een proces van stedelijke 

vernieuwing in gang gezet. Sindsdien is er veel gebeurd. Naast vernieuwing in de wijken zijn er 

nieuwe projecten gestart die zich richten op de hele stad. Ook in onze wijk willen we vernieuwend 

bezig zijn. [Noem hier eventueel iets van wat uw wijk aan kerkvernieuwing doet.] We vragen u om dit 

proces van harte te ondersteunen. 

 

20 maart: Boerderij De Meent (S) 

De Gastvrije Hoeve Al geruime tijd had de Diaconie het verlangen om ook een gastvrije plek buiten 

de stad te creëren. Die plek hebben we gevonden in de Bovenkerkerpolder. In samenspraak en in 

samenwerking met de buurtgenoten ontwikkelen we Gastvrije Hoeve de Meent. Een plek waar zowel 

bedrijvigheid als rust, het agrarische als de natuur en duurzaamheid en ondernemerschap 

samengaan. Waar mensen uit de ‘doelgroepen’ van de Diaconie zich kunnen ontplooien. Een 

creatieve broedplaats waar ondernemers, kunstenaars en publiek elkaar ontmoeten. 

 

20 maart: PR en Communicatie (K) 

In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze activiteiten daarom nog 

actiever onder de aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd 

is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan 

vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. De 

opbrengst van deze collecte wordt hiervoor gebruikt. 

 

27 maart: Wijkdiaconie (W) 

 

27 maart: Missionair werk – Jong en oud thuis in de kliederkerk (F) 

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is 

van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van 

alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van 

bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De 

Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats 

van geloof, hoop en liefde.  
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April 

3 april: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Kinderen en ouderen in Moldavië (S) 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen 

blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee 

opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden 

na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de 

opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen 

zoals een douche. Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd 

 

3 april: Pastoraat (K) 

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van 

pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, in het licht 

van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Draagt u hieraan bij? 

 

10 april: Opbouwwerk- Buurtmaaltijden (S) 

Een lange tafel in een grote zaal met heerlijk zelf gekookt eten en daaraan allerlei verschillende 

mensen die bij jou om de hoek wonen. Dát is een buurtmaaltijd. In vrijwel alle stadsdelen worden ze 

georganiseerd vanuit de buurtkerken en diaconale centra. Diverse gepassioneerde vrijwilligers 

organiseren de avond en koken de maaltijden. De grote opkomst laat zien dat de behoefte aan 

ontmoeting en een goede, gezonde maaltijd onverminderd groot is.  

10 april: Jong Protestant – Palmpasen PaasChallenge (U3) 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met 

dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 

leren de jongeren de karakters uit het Paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten 

leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij 

zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en 

verrijkend.  

 

14 april, Witte Donderdag: Wijkdiaconie (W) 

 

14 april, Witte Donderdag: Eredienst (K) 

Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en 

toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Uw bijdrage van 

vandaag is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van hen die actief de 

erediensten tot stand brengen. 

 

15 april, Goede vrijdag: geen diaconale/kerkelijke collecte 
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16 april, Stille Zaterdag: Wijkdiaconie (W) 

 

16 april, Stille Zaterdag: Jeugdwerk (K) 

Het benaderen van kinderen en jongeren vraagt om een creatieve en eigentijdse aanpak. Om ouders 

en jeugdleiders in de wijken hierbij terzijde staan, is in Amsterdam een beroepskracht aangesteld. 

Het belang van dit werk wordt mede onderstreept doordat de kerk van morgen wordt gevormd door 

de jeugd van vandaag; sterker nog: ook kinderen, tieners en jongeren zijn de kerk van nu! Draagt u 

bij aan de kerk van nu en voor de toekomst? 

 

17 april, Pasen: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Kansen voor jongeren in Libanon (L4) 

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 jongeren psychosociale hulp en helpt hen om 

hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een 

vaktraining volgen.  

 

17 april, Pasen: Paascollecte voor de kerk (K) 

24 april: Dokters van de Wereld – Mobiele tandartspraktijk voor onverzekerden (S) 

Sinds dit jaar trekt de Mondzorgkaravaan van Dokters van de Wereld weer door het land. Elke maand 

voert onze mobiele straattandarts in een andere provincie noodbehandelingen uit aan vooraf 

geselecteerde patiënten. Dit zijn vaak mensen met schulden, ongedocumenteerden en/of migranten. 

We werken daarvoor samen met lokale partnerorganisaties zoals de schuldhulpverlening en het 

maatschappelijk werk. Tegelijkertijd geven onze vrijwilligers voorlichting over hoe je tandbederf 

voorkomt. 

24 april: Pastoraat (K) 

Pastorale vrijwilligers in de gemeenten doen dankbaar werk. Niet alleen binnen uw eigen 

wijkgemeente maar ook in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Uw bijdrage aan de collecte van 

vandaag is bestemd om deze pastorale vrijwilligers financieel te ondersteunen om hen bijvoorbeeld 

professionele handvatten aan te kunnen reiken. 

 

Mei 

1 mei: Stichting Present Amsterdam (S) 

Stichting Present biedt ondersteuning aan Amsterdammers die zich vrijwillig in willen zetten voor 

een ander. Ze willen de brug slaan tussen betrokken mensen die van alles te bieden hebben en hun 

stadgenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken. Voorbeelden: helpen met verhuizen, een huiskamer 

schilderen, opknappen van een tuin, schoonmaken van een wijk of huis, een dagje uit met ouderen. 

Present werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties en woningcorporaties. 
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1 mei: Eredienst (K) 

Ook deze zondag heeft u de liturgie mee kunnen beleven aan de hand van een keurig verzorgde orde 

van dienst. Met een bijdrage aan de collecte van vandaag draagt u onder andere bij aan het zorgen 

voor een goed verzorgd ‘spoorboekje’ tijdens de eredienst. (eventueel aanpassen naar 

beamerpresentatie) 

 

8 mei: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria (L5) 

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in 

eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn 

terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst 

van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de 

vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van 

trauma's.  

 

8 mei: Vorming & Toerusting  (K) 

Met deze collecte wordt aandacht gevraagd voor het werk op het gebied van educatie en toerusting. 

Dit werk is gericht op ondersteuning van ambtsdragers en gemeenteleden en op het vervaardigen 

van materiaal voor kring-, cursus- en trainingswerk. 

 

15 mei: Leefgemeenschappen in Amsterdam (S) 

Op verschillende plekken in Amsterdam zijn Christelijke Leefgemeenschappen gevestigd. Op 

uiteenlopende en creatieve wijze en vanuit christelijke inspiratie, proberen zij een positieve, 

verbindende kracht te zijn in de verschillende Amsterdamse buurten. Dit doen ze door simpelweg 

‘aanwezig’ of een ‘buur’ te zijn, maar óók door het organiseren van buurtmaaltijden en activiteiten 

voor de wijk.  

 

15 mei: Onderhoud gebouw (K) 

De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook komt 

het voor dat een (kerk)gebouw voor de vieringen wordt gehuurd. Dat het gebruik van een 

kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, is 

duidelijk. Het klein onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze 

verantwoordelijkheid op ons nemen. 

 

22 mei: Drugspastoraat (S) 

Het Drugspastoraat Amsterdam verleent pastorale zorg aan mensen die in hun leven zijn of waren 

vastgelopen door drugsgebruik. Het Drugspastoraat biedt vanuit de christelijke traditie antwoord op 

de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept. Met name is het 

Drugspastoraat er voor mensen die weinig sociaal of maatschappelijk netwerk hebben. 
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22 mei: Pastoraat 

Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerk-zijn. Omzien naar elkaar krijgt 

gestalte in de plaatselijke gemeente en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over 

wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het leven krijgen hier een plaats. 

Draagt u hieraan bij? 

26 mei, Hemelvaart: Wijkdiaconie (W) 

 

26 mei, Hemelvaart: Jeugdwerk (K) 

Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt steeds weer opnieuw een 

eigentijdse aanpak en creativiteit. Daarom vragen wij u met deze collecte om het tienerwerk te 

ondersteunen. 

 

29 mei: Wijkdiaconie (W) 

 

29 mei: Kerkmuziek (K) 

Kerkmuziek is onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Wat is een kerkdienst zonder muziek en 

dus zonder musici? Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte. 

 

Juni 

5 juni: Stichting De Sluis (S) 

De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan (ex-)gedetineerden en hun familie tijdens en na 

detentie in het JCZ (de gevangenis) in Zaanstad. Het doel is gelegen in het bieden van perspectief op 

de situatie van het gedetineerd-zijn. De (christelijke) waarden van waardigheid en gelijkheid van 

ieder mens staan hierin centraal.  

 

5 juni: Kerk in Actie Pinkstercollecte – Bijbel brengt boeren in actie in Afrika (U4) 

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.  

 

12 juni: Wijkdiaconie (W) 
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12 juni: Pastoraat (K) 

Als gemeente zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. 
Daar zetten we ons, samen met u, ook in 2022 vol enthousiasme voor in. Voor elkaar en voor onze 
buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte. 
 
 

19 juni: Wijkdiaconie (W) 

 

19 juni: Kerk als plaats van stilte (K) 

De kerk biedt als één van de weinige plekken in de stad de ruimte om stil te zijn en stilte te ervaren. 
Bijvoorbeeld [uiteraard alleen indien uw kerk dat heeft] in ons stiltecentrum, bij de […]groep en in de 
dienst. Stilte, mogelijkheid tot inkeer, is veel waard. Vandaag collecteren we om die mogelijkheid tot 
stilte te kunnen bieden.  
 

26 juni: Wereldvluchtelingendag – Kerk in Actie – Hulp en perspectief voor mensen zonder 

papieren (L6)  

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.  

 

26 juni: Eredienst (K) 

Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en 

toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op 

deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van 

hen die actief zijn op het terrein van de eredienst. 
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Juli 

3 juli: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Onderwijs in India (L7) 

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 kerkinactie.nl/onderwijsindia 

 

3 juli: Jeugdwerk (K) 

Het benaderen van kinderen en jongeren vraagt om een creatieve en eigentijdse aanpak. Om ouders 

en jeugdleiders in de wijken hierbij terzijde te staan is in Amsterdam een beroepskracht aangesteld. 

Het belang van dit werk wordt mede onderstreept doordat de kerk van morgen wordt gevormd door 

de jeugd van vandaag; sterker nog: ook kinderen, tieners en jongeren zijn de kerk van nu! Draagt u 

bij aan de kerk van nu en voor de toekomst? 

 

10 juli: Wijkdiaconie (W) 

 

10 juli: Pastoraat (K) 

Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondagse eredienst. Daarnaast 

ontmoeten wij elkaar indien mogelijk ook ná de viering, tijdens gespreksgroepen of bij de vele 

andere activiteiten in onze gemeente. Deze inspirerende vieringen en uiteenlopende activiteiten 

brengen kosten met zich mee. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit 

bekostigen. 

 

17 juli: Stap Verder (S) 

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting 
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Als kerkelijke organisaties willen zij een bijdrage 
leveren aan het welzijn van de inwoners van het stadsdeel. Op de locatie Stap Verder ontwikkelen zij  
activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen. De komende drie 
jaar ligt de focus op Nederlandse Taalles en taalmaatjes, het ontwikkelen van een kenniscentrum 
voor het bieden van hulp op praktisch en sociaal gebied en ondersteuning rondom opvoeding en 
scholing.  

  
 

17 juli: Kosten activiteiten kerkenraad (K) 

De collecte van vandaag is voor de kerk. Uit alle activiteiten van de kerk zetten we vandaag het 

spotlicht op de kerkenraad. Wij als wijkgemeente doen veel en de kerkenraad coördineert dat. Het 

zijn (op de predikant na) allemaal vrijwilligers, maar de activiteiten zelf brengen natuurlijk wel kosten 

met zich mee. Houdt u dat in gedachten bij deze collecte. 
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24 juli: Wijkdiaconie (W) 

 

24 juli: PR en communicatie (K) 

Communicatie, bijvoorbeeld via sociale media, wordt steeds belangrijker. Ook aan de zondagse orde 

van dienst en powerpointpresentatie worden steeds meer eisen gesteld. De collecte van vandaag is 

onder andere bestemd voor de kosten die hiervoor worden gemaakt. 

 

31 juli: Dovenpastoraat (S) 

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds een aantal jaar een samenwerkingsverband van vier 

kerken waaronder de Protestantse Kerk Nederland. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP 

hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen. Landelijk en 

regionaal bieden zij ondersteuning. Deze collecte is onder andere hiervoor bestemd. 

 

31 juli: Toerusting en vorming (K) 

Bij deze collecte wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor het werk op het gebied van educatie 

en toerusting. Dit werk is gericht op ondersteuning van ambtsdragers en gemeenteleden en op het 

vervaardigen van materiaal voor kring-, cursus- en trainingswerk. 

 

 

Augustus 

7 augustus: Buurthulp Oost, West, Nieuw West en Noord (S) 

Stichting Buurthulp bouwt in de verschillende wijken en stadsdelen aan communities waar mensen 

oog voor elkaar hebben en samen redzaam zijn. Dit doen ze door buurtbewoners in contact te 

brengen met andere buurtbewoners die een luisterend oor of hulp nodig hebben. In dit kader 

organiseren zij verschillende activiteiten zoals een open inloop, workshops (vaak in samenwerking 

met andere organisaties in de buurt), cursussen en buurtmaaltijden.  

 

7 augustus: Onderhoud orgel (K) 

In de kerkdienst neemt het orgel een belangrijke plaats in. Het is daarom belangrijk dat het orgel 

goed werkt en zuiver speelt. Het moet gestemd en onderhouden worden. Daarom vandaag een 

collecte voor het orgel. (NB Heeft uw wijkgemeente geen orgel, zamel dan geld in voor de piano of 

andere vormen van kerkmuziek) 

 

14 augustus: Wijkdiaconie (W) 
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14 augustus: Kerk in Actie - Zomerzending – Kerk in Egypte (U5) 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot 

ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede 

zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar 

lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden 

ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en 

huizen worden gerepareerd.  

 

21 augustus: Drugspastoraat (S) 

Het Drugspastoraat Amsterdam verleent pastorale zorg aan mensen die in hun leven zijn of waren 

vastgelopen door drugsgebruik. Het Drugspastoraat biedt vanuit de christelijke traditie antwoord op 

de zingevingsvragen die deze situatie bij de mensen die erin verkeren oproept. Met name is het 

Drugspastoraat er voor mensen die een klein sociaal of maatschappelijk netwerk hebben. 

 

21 augustus: Jeugdwerk (K) 

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die 

dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een 

traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom collecteren we voor de kosten van de 

materialen die voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers worden ontwikkeld. Zo kunnen zij eraan 

bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun 

aanwezigheid en talenten impact hebben. 

 

28 augustus: Wijkdiaconie (W) 

 

28 augustus: Pastoraat (K) 

Als gemeente zijn we dankbaar dat we uit Gods Liefde mogen leven en die al delend mogen geven. 

Daar zetten we ons, samen met u, ook in 2022 vol enthousiasme voor in. Voor elkaar en voor onze 

buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte. 
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September 

4 september: Burennetwerk Amsterdam (S) 

Amsterdammers die hun buren graag een handje helpen en mensen die wel wat hulp kunnen 

gebruiken worden door het Burennetwerk van de Diaconie aan elkaar gekoppeld. Het gaat daarbij 

om kleine klusjes als boodschappen doen, een lamp ophangen of samen een wandeling maken. In 

elke wijk creëert het Burennetwerk netwerkjes waarin het vanzelfsprekend is dat buren elkaar 

helpen. Zo wil de Diaconie de onderlinge inzet in de stad stimuleren. 

 

4 september: Eredienst (K) 

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal, 

voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Vandaag is de opbrengst van deze 

collecte voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van hen die bijdragen om ons 

deze Bijbelse verhalen op inspirerende wijze te vertellen en uit te leggen. 

 

11 september: Koopvaardijpastoraat (S) 

Het koopvaardijpastoraat speelt in op de behoefte onder zeevarenden aan bezinning, Gods woord en 

de sacramenten, en op het verlangen van zeevarenden om gezien te worden. Het 

koopvaardijpastoraat helpt zeevarenden ook uit de beslotenheid van hun bestaan en geeft hen 

ruimte om hun zorgen en emoties te delen.  

 

11 september: Onderhoud kerkgebouw (K) 

De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook komt 

het voor dat een (kerk)gebouw voor de vieringen wordt gehuurd. Dat het gebruik van een 

kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, is 

duidelijk. Het klein onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze 

verantwoordelijkheid op ons nemen. 

 

18 september: Kuria (S) 

In hospice Kuria verblijven mensen die in de laatste weken van hun leven zijn. Kuria biedt palliatieve 

terminale zorg en richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het hospice draait op 

toegewijde medewerkers en op heel veel vrijwilligers. Daarnaast is Kuria ook betrokken bij een 

buddyproject, waarin buddy's op vrijwillige basis optrekken met ongeneeslijke zieken. 

 

18 september: Kerkmuziek (K)  

De kerkmuziek is onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Wat is een kerkdienst zonder muziek 

(en dus zonder musicus)? Dat dit ons veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte. 

 

25 september: Wijkdiaconie (W) 
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25 september: Kerk in Actie - Vredesweek Vrouwen als vredestichters in Colombia (F) 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een 

vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel 

gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich 

voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn 

en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij 

een belangrijke inspiratiebron.  

 

 

Oktober 

2 oktober: Wijkdiaconie (W) 

 

2 oktober: Kerk en Israël: Onopgeefbaar verbonden  (F) 

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, werken samen vanuit een 

drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping 

(verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden 

hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met 

het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.  

 

 

9 oktober: Bureau Straatjurist (S) 

Bureau Straatjurist biedt cliëntondersteuning aan Amsterdamse dak- en thuislozen. Vaak zien we in 
ons dagelijks werk dat er meer problemen achter een juridische vraag zitten. We werken daarom 
structureel samen met andere hulpverleners en organisaties, zodat er een doorverwijzing kan 
plaatsvinden als er sprake is van meerdere kwesties of problematiek. Bureau Straatjurist is een 
onafhankelijke organisatie. Onze ondersteuning is altijd gratis. 

 

9 oktober: Missionair Werk – Pioniersplekken nieuwe vormen van kerk zijn (F) 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen 

behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting 

zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 

pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke 

geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin  

mensen zich herkennen.  
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16 oktober: Kerk in Actie – Zending - Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren (L8) 

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 kerkinactie.nl/landbouwindonesie 

 

16 oktober: PR en Communicatie (K) 

In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze activiteiten daarom nog 

actiever onder de aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd 

is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan 

vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. De 

opbrengst van deze collecte wordt hiervoor gebruikt. 

 

23 oktober: In Kas- Noord, Zuid en West (S) 

Voor de meeste mensen is het bijhouden van financiën niet het leukste klusje. Iets dat we voor ons 
uitschuiven. Soms omdat het nooit echt lukt, maar soms ook omdat het confronterend en spannend 
kan zijn. Toch is het beste moment om hiermee te beginnen vaak nu. Bij In.Kas maakt het niet uit wie 
je bent en wat je doet. We kijken samen hoe je met je financiën omgaat. We gaan aan de slag met 
het stellen van doelen, het ordenen van je post, het bespreken van verschillende onderwerpen en 
met het wekelijks invullen van een kasboekje. 

 

23 oktober: Pastoraat (K) 

Omzien naar elkaar. Het is een van de belangrijkste waarden van kerk-zijn. Er is sprake van pastoraat 

daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, in het licht van het 

evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Draagt u bij om Gods liefde, hoe 

moeilijk dat soms ook kan zijn, gestalte te blijven geven in de stad / in de wijk? 

 

30 oktober: Wijkdiaconie (W) 

 

30 oktober: Hervormingsdag: kerkvernieuwing (K) 

Luther vernieuwde de kerk tegen wil en dank. Nog steeds werken we aan kerkvernieuwing, om Gods 

liefde in Amsterdam  voorh het voetlicht te brengen. Ook in onze wijk willen we vernieuwend bezig 

zijn. [Noem hier eventueel iets van wat uw wijk aan kerkvernieuwing doet.] We vragen u om dit 

proces van harte te ondersteunen. 
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November 

6 november: Het Straatpastoraat – de Koffiets (S) 

Sinds de coronapandemie fietsen de mensen van het Straatpastoraat langs de parken en de pleinen 

met een bakfiets vol koffie en broodjes voor iedereen die wel ‘wat warms kan gebruiken’. Veel 

inloophuizen kunnen namelijk maar een beperkt aantal mensen binnenlaten, dus veel dak- en 

thuislozen zijn veroordeeld tot de straat. Met de Koffiets zoeken we de mensen op, in plaats van 

andersom, en proberen we een beetje verlichting en gezelligheid te bieden in onzekere tijden. 

 

6 november: Eredienst (K) 

Een belangrijk moment voor ontmoeting met God en met elkaar is de zondagse eredienst. Daarnaast 

ontmoeten wij elkaar ook ná de viering, tijdens gespreksgroepen of bij de vele andere activiteiten in 

onze gemeente. Deze inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten brengen kosten met zich 

mee. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen. 

 

13 november: Werelddiaconaat Golfstaten: De kracht van Bijbelverhalen (L9) 

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke 

omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn 

christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het 

Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij 

bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en 

krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. Meer lezen 

kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten 

 

 

13 november: Pastoraat onder ouderen 

De toenemende vergrijzing van onze samenleving vraagt ook aandacht van de kerken. Zowel 

thuiswonende ouderen als bewoners in verzorgings- en verpleegtehuizen verdienen pastorale zorg. 

Graag vragen wij daarom uw aandacht voor deze collecte, die wordt gehouden om het 

ouderenpastoraat te ondersteunen. 

 

20 november: Wijkdiaconie (W) 

 

20 november: Pastoraat rond verlies (K) 

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen 

binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn, is één van onze pastorale 

taken. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Onder andere voor mensen die te maken 

hebben met verlies en rouw. Helpt u mee om hen te steunen? 
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27 november: Kerk in Actie – Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia (L10) 

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 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.  

 

27 november: Eredienst (K) 

Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en 

toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Vandaag is de 

opbrengst van deze collecte voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van hen die 

bijdragen om deze eredienst tot stand te brengen. 

 

 

December 

4 december: Wereldhuis-  warme maaltijden (S) 

Het Wereldhuis is een shelter, een veilige plek, waar we honderden mensen zonder papieren 

ontmoeten die in Amsterdam leven en die verstoken zijn van rechten, van opvang en van zorg. Met 

hen zoeken we naar manieren om de regie over hun leven weer terug te krijgen en we bieden hen 

training, informatie en advies. Voor velen van hen is het Wereldhuis een onmisbare pleisterplaats in 

hun leven geworden. Het Wereldhuis is tot slot een community, die hoofdzakelijk draaiende 

gehouden wordt door mensen ‘uit de doelgroep zelf’. Zo wordt er elke dag een warme, voedzame 

lunch geserveerd.  

 

4 december: Eigen wijkproject (keuze wijk) (K) 

 

11 december: Kerk in Actie – Vrolijkheid in asielzoekerscentra (L11) 

Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak 

nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De 

Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekers-

centra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht 

van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.  

 

11 december: Kerkmuziek koren 

Een koor, cantorij of zanggroep in de kerkdienst geeft altijd iets extra’s. [U kunt hier een voorbeeld in 

uw kerk noemen] Deze collecte is bestemd voor deze vorm van opluistering van de eredienst. 

 

18 december: Wijkdiaconie (W) 
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18 december: Jong Protestant – Ontdekken wat Kerst betekent (U6) 

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er 

om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster 

volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst 

zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Meer lezen 

kerkinactie.nl/kerst 

 

24 december (Kerstnacht): Wijkdiaconie (W)  

 

24 december (Kerstnacht): Kerstcollecte eigen doel (K) 

De kerkenraad heeft besloten de kerstcollecte te bestemmen voor … (zelf in te vullen) 

. 

25 december (Kerst): Kerk in Actie - Sta op voor kinderen in de knel (L12) 

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 kerkinactie.nl/kerst 

 

25 december (Kerst): Pastoraat (K) 

In deze tijd van drukte en stress in een overvol Amsterdam nodigt de Protestantse Kerk Amsterdam 

je uit eens stil te staan bij Kerst, een feest van gezelligheid, saamhorigheid en bezinning. Vandaag 

staan we stil bij de geboorte van Jezus en wat Hij voor ons en voor anderen heeft betekend. Uw 

bijdrage wordt besteed om ontmoetingen met elkaar mogelijk te maken met de betekenis van de 

geboorte van Jezus in onze gedachte. 

 

26 december: Wijkdiaconie (W) 

 

26 december:  Eigen wijkproject (K) 

 

31 december (Oudjaar): Geen diaconale collecte 

 

31 december (Oudjaar): Eindejaarscollecte voor de kerk (K) 

De opbrengst van de eindejaarscollecte is geheel bestemd voor de eigen wijkgemeente. 


