Diaconie Protestantse
Gemeente Haarlem

Toelichting op de
diaconale en kerkelijke collecten 2019
(versie 1.4)

Protestantse kerk Haarlem
Bij alle collecten wordt ondersteunend materiaal aangeboden naast
deze tekst. Bijvoorbeeld posters, folders, artikelen en teksten die u
kunt gebruiken om de collecten onder de aandacht te brengen van
gemeenteleden en kerkgangers. Ook is het aan te raden om
regelmatig de website van het landelijk diensten centrum te
raadplegen (https://www.pkn.nl) en die van Kerk in Actie.

COLLECTEN 2019
6 januari 2019
1e Diaconie
De collecte van vanmorgen wordt bestemd voor de zending. De
diaconie ondersteund jaarlijks diverse projecten in de zending. Dit zijn
projecten die niet vallen onder de zendingscollecten van Kerk in Actie.
U moet dan denken aan ondersteuning van een ziekenhuis,
kindertehuis, waterprojecten e.d. in de ontwikkelingslanden.
2e Kerk

13 januari
1e Diaconie (Aanloopcentrum Stem in de Stad)
De diaconie wil bij u als gemeente graag de aandacht vestigen op een
organisaties of activiteiten dicht bij huis een vraagt regelmatig uw
gaven hiervoor te geven. De eerste aandachtcollecte in 2019 is
traditiegetrouw voor het aanloopcentrum van Stem in de Stad.
Dagelijks komen er in het aanloopcentrum mensen die vaak geen
onderdak hebben en weinig of geen geld. Nu de afgelopen weken de
kou ons land gevangen houdt komen er meer mensen om zich te
warmen en een kopje koffie te drinken. Uw gaven zijn hiervoor van
harte welkom.
2e Kerk

20 januari 2019
1e Diaconie
2e Kerk
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27 januari 2019 Wereld Lepra Dag
1e Diaconie (LEPRAzending)
Vandaag is het Wereld Lepra Dag. Lepra is een vreselijke ziekte die
vooral veel arme mensen treft. Armoede, slechte hygiëne en eenzijdig
voedsel zorgen voor een verminderde weerstand, waardoor mensen
vatbaarder zijn voor de leprabacterie.
LEPRAzending streeft er naar Gods liefde tastbaar te maken voor
mensen die zich door God en mens verstoten voelen. Daarom doet
LEPRAzending meer dan alleen het opsporen, behandelen en
revalideren van leprapatiënten. LEPRAzending streeft wereldwijd naar
heelheid voor mensen en leefgemeenschappen die de gevolgen van
lepra ondervinden.
2e Kerk (Missionair werk)
Met de komst van ds. Tom de Haan als predikant voor het missionaire
werk in Haarlem hebben we aangegeven hoe belangrijk dat werk is.
Samen met jongeren en jongvolwassenen buiten en binnen de kerk
zoeken naar antwoorden op levensvragen. Vandaag collecteren we
voor dit werk in Haarlem zodat ds. de Haan nieuwe projecten kan
opzetten in de wijken of voor heel Haarlem.

3 februari 2019
1e Diaconie
(Werelddiaconaat)
Water staat Bengalen aan de lippen
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich
meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op
rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende
overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen
spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee
om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen
we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen,
stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen
te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en
bieden direct noodhulp na overstromingen. Meer informatie?
Bezoek https://www.kerkinactie.nl/watersnoodBangladesh
In de centrumwijk is de collecte voor het Kidshare.
2e Kerk
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10 februari 2019
1e Diaconie
2e Kerk
(Catechese & Educatie)
Eigentijdse catechesematerialen
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor
jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te
nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te
ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema's komen aan de
orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe
weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve
werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren.
Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met
andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis
toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren blijven leren
over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

17 februari 2019
1e Diaconie (Noodhulp)
Elk jaar worden we opgeschrikt door verschillende rampen. Een
watersnoodramp, hongersnood, aardbeving, burgeroorlogen. Gevolg
is dat vele mensen dakloos worden en opgevangen moeten worden in
kampen. De wereld doet dan een beroep op ons. We willen dit jaar
drie collecten reserveren voor hulp aan mensen van deze rampen.
De diaconie kan dan namens u direct hulp bieden.
We hopen dat u meehelpt dit fonds te voorzien van uw gaven.
2e Kerk

24 februari 2019
1e Diaconie
De collecte van vandaag is bestemd voor het eigen diaconale werk.
2e Kerk

3 maart 2019
1e Diaconie
De aandacht collecten is vandaag bestemd voor het “gewone werk”
van de diaconie. Soms wordt er een beroep gedaan op de diaconie
voor leefgeld, aanschaf van identiteitspapieren of bijdragen voor een
slaapplek in Haarlem. Voor dit werk vragen wij vandaag uw bijdrage.
2e Kerk
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10 maart 2019 Kerk in Actie
1e Diaconie (Voorjaarszendingsweek) 40dagentijdcollecte
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba
Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een
sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n
voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken
groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede
toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende
(diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel,
theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en
vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen
theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te
zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.
Ondersteun Cubaanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte,
zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Meer informatie, bezoek
https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
2e Kerk

17 maart 2019
1e Diaconie (Binnenlands Diaconaat) 40dagentijdcollecte
Verlaat de gevangenis … en dan?
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke
kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer
vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met
familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en
Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen
naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis
bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het
nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken
aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden
vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.
Collecteert u mee?
2e Kerk
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24 maart 2019
1e Diaconie (Kerk in Actie Kinderen in de knel)
40dagentijdcollecte
Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas
profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote
deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon
zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen
werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen. Daarom
werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We
lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van
onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en
begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.
Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een
nieuw begin kunnen maken op school!
2e Kerk

31 maart 2019
1e Diaconie
2e Kerk (Missionair werk en kerkgroei)
Twintigers op zoek
Bestaat God? Is de kerk iets voor mij? Wat wil ik met mijn leven?
Twintigers hebben vaak een druk leven, maar lopen ook rond met
vragen over zingeving, geloof en kerk. Twintigers zijn er ook in
Haarlem en de missionair predikant Tom de Haan wil graag helpen bij
dit denkproces in de Bavo, het Patronaat, de Toneelschuur, via de
media en gewoon op straat zoekt Tom de Haan contact met hen in
eigentijdse vormen. Werk dat onze steun van harte verdient.

7 april 2019
1e Diaconie (Stichting Voedselbank)
Vandaag is er weer een aandachtcollecte en deze keer gaan onze
gaven naar de Voedselbank Haarlem. Elke week deelt de
voedselbank vele pakketten uit maar het wordt steeds moeilijker om
deze te vullen met nuttige producten voor de mensen.
Door de recessie komen er minder artikelen van de grote bedrijven
omdat er waarschijnlijk voorzichtiger geproduceerd wordt.
Toch hebben de mensen deze voedselpakketten hard nodig om hun
gezin eten te geven.
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Zonder deze hulp gaan kinderen en volwassenen echt met honger
naar bed. Laten we vanmorgen met deze aandachtcollecte de
voedselbank ondersteunen zodat zij de pakketten kunnen blijven
2e Kerk
(Kerk in Actie 40dagentijdcollecte)
Rwanda 25 jaar na de genocide
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden
afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka
overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen.
Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen
en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa,
‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd.
Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders
aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen
medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook
alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de
zorg voor zichzelf en hun gezin.

14 april 2019 Palmzondag
1e Diaconie
2e Kerk
(JOP Paascollecte)
Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord.
Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong
Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke
jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige
elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties
als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van
de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op
paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000
jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden
mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Collecteer mee, zodat JOP
rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven)
betrekken.

18 april 2019
1e Diaconie
2e Kerk

Witte Donderdag (indien van toepassing)
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19 april 2019
1e Diaconie
2e Kerk

Goede Vrijdag (indien van toepassing)

20 april 2019
1e Diaconie
2e Kerk

Paaswakedienst

21 april 2019 Pasen
1e Diaconie (Seniorenvakanties)
De toenemende vergrijzing in onze samenleving brengt specifieke
problemen met zich mee waarvoor de kerken aandacht moeten
hebben. Zowel de thuiswonenden als bewoners in verzorgings- en
verpleegtehuizen verdienen onze aandacht. De diaconie ondersteund
de ouderen financieel als zij niet in staat zijn zelf zo’n vakantie te
betalen en de diaconie verzorgd het vervoer naar het vakantiehuis en
weer terug.
Steeds minder ouderen zijn in staat om deze vakantie gedeeltelijk te
betalen en daardoor wordt er door de diakenen steeds meer een
beroep gedaan op het diaconale geld voor deze groep mensen. Het
zou mooi zijn als u 1% van uw vakantiegeld zou geven voor dit doel.
2e Kerk Kerk in Actie
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij
vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis
over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale
kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten
en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en
trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen
6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van
de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met
uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in
Pakistan.
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28 april 2019
1e Diaconie (Wijkprojecten)
In de centrumwijk is de collecte voor het Kidshare. In Schalkwijk is de
collecte voor Stichting Berekum. In Oost is de collecte voor het
Stichting Pikulan.
2e Kerk

5 mei 2019
1e Diaconie
2e Kerk
Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is
bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is
niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de
burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken
en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze
tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel,
water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die
voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met
vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten.
Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren
voor onze naasten in Syrië. Voor meer informatie, bezoek
https://www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag

12 mei 2019
1e Diaconie (Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem)
Vandaag is de diaconale collecte een aandachtcollecte en wel voor de
Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (afgekort
FUN). Deze stichting verleent materiele hulp aan inwoners van
Haarlem en omgeving, die in acute financiële noodsituatie verkeren
en geen (tijdig) beroep (meer) kunnen doen op een zogenaamde
voorliggende voorziening zoals de Wet Werk en Bijstand, de
pleegzorgwet of bij Bureau Schuldhulpverlening. FUN wil vooral
mensen die tussen wal en schip zijn geraakt een eenmalige financiële
ondersteuning bieden zodat zij de draad van hun leven weer op eigen
kracht kunnen oppakken. Ook de diaconie doet regelmatig een
beroep op dit fonds en is er een goede samenwerking tussen beiden.
Nu het fonds de materiele hulp biedt kan de diaconie meer financiële
hulp bieden. Wij doen een beroep op u om dit fonds met ruime gaven
te helpen.
2e Kerk
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19 mei 2019
1e Diaconie
2e Kerk

26 mei 2019
1e Diaconie (Stichting De Sluis)
DSG “De Sluis” stelt zich ten doel om gedetineerden en exgedetineerden van Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) ondersteuning
te bieden bij praktische zaken, hulp aan hun families en bij terugkeer
in de samenleving. Deze ondersteuning biedt De Sluis vanuit het
netwerk van kerken in de regio Amsterdam, Haarlem en ZaanstreekWaterland. De Sluis heeft een diaconaal pastor in dienst die in het
JCZ aanwezig is om verbinding te leggen met gedetineerden met een
hulpvraag. Zo kan de diaconaal pastor in samenwerking met de
geestelijke verzorgers binnen al contacten leggen met het oog op het
hulpaanbod buiten het JCZ. Daarnaast coördineert de diaconaal
pastor de inzet van de vrijwilligers van de Sluis in het JCZ en wordt er
vanuit de Sluis praktische hulp (bijv. kleding) geboden. Voor meer
informatie, bezoek www.dsgdesluis.nl.
2e Kerk

30 mei Hemelvaart
1e Diaconie
2e Kerk

(indien van toepassing)

2 juni 2019
1e Diaconie
De Oosterkerk collecteert voor het eigen wijkwerk. Centrumwijk
collecteert voor de Raad van Kerken. Schalkwijk heeft vandaag een
extra collecte voor het bloemenfonds.
2e Kerk
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9 juni 2019
Pinksteren
1e Diaconie
(Zending)
Bijbelverspreiding op Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met
een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot
deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel
analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als
minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal
kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een
alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling.
Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel
vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu
aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de
Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest
van het Oude Testament vertaald wordt. Voor meer informatie,
bezoek https://www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingChina
2e Kerk

16 juni 2019
1e Diaconie
2e Kerk

23 juni 2019
1e Diaconie
(Kerk in Actie Werelddiaconaat)
Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het
bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in
de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen
mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en
landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd.
Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren
naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we
daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de
ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door
gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen
mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan
een betere toekomst. Bezoek voor meer informatie
https://www.kerkinactie.nl/wereldvluchtelingendag
2e Kerk
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30 juni 2019
1e Diaconie
Vandaag een gewone diaconale collecte voor het werk van onze
eigen diaconie.
2e Kerk

7 juli 2019
1e Diaconie
(Binnenlands diaconaat)
Vakantiepret voor kinderen in armoede
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in
armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes
uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met
plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in
armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in
Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke
cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het
plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee
om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol
vakantiepret? Voor meer informatie bezoek
https://www.kerkinactie.nl/vakantietas
2e Kerk

14 juli 2019
1e Diaconie
Naast alle goede doelen heeft de diaconie ook geld nodig voor haar
eigen werk. Daarom wordt er vandaag gecollecteerd voor het
maatschappelijke werk in Haarlem van en door de diaconie.
2e Kerk

21 juli 2019
1e Diaconie (Jeugddiaconaat)
Jeugddiaconaat is 'het doen van barmhartigheid' voor en/of door jonge
mensen. Soms heeft een programma of activiteit een expliciet jeugd
diaconaal karakter, maar ook kan het verweven zijn in het jeugdwerk
in het algemeen. Het jeugddiaconaat is één van de speerpunten in het
diaconale beleidsplan en de diaconie probeert dit samen met het
jeugdwerk op te zetten.
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We kunnen denken aan een jeugd diaconaal vrijwilligersjaar, waarin
jongeren een jaar fulltime vrijwilligerswerk doen met bijvoorbeeld
daklozen, verslaafden, terminaal zieke patiënten, gevangenen,
kinderen, mensen met een beperking en vluchtelingen. Meedoen met
the Mall of Sonrise, enkele dagdelen of een hele week actief inzetten
voor spelprogramma’s voor kinderen die niet op vakantie kunnen.
Verder daagt de diaconie jongeren uit zich diaconaal in te zetten.
Werken aan nieuwe initiatieven als een eigen website voor de
jongeren moeten ook betaald worden. Vandaar vragen wij u gaven
deze zondag voor het jeugddiaconaat. De jeugd is niet de kerk van de
toekomst maar de kerk van nu!
2e Kerk

28 juli 2019
1e Diaconie (SchuldHulpMaatje)
De diaconie is samen met Stem in de Stad, Geloven in de stadkerken en het bisdom het project SchuldHulpMaatje gestart. Het
project koppelt maatjes aan mensen die dreigen in de schuldsanering
te komen. Een luisterend oor, hulp bij de administratie maar ook bij te
staan en te leren hoe je met b.v. € 60,- per week je gezin draaiende
moet houden. Van die zestig euro moet alles gedaan worden,
levensmiddelen, kleding, verzorgings-artikelen enz. Er zijn op het
moment dertig maatjes die door het landelijk project opgeleid en
gecertificeerd zijn. Het is heel belangrijk en intensief werk. Dit project
heeft ook kosten en wordt daarin ondersteund door o.a. de diaconie.
Het onderdeel MoneyFit helpt jongeren om financieel gezond te zijn,
worden en blijven. Vandaag vragen wij u om het ons mogelijk te
maken dit project voort te zetten en uit te breiden.
2e Kerk

4 augustus 2019
1e Diaconie (Wereldwijde Diaconale Doelen)
De diaconie collecteert vandaag voor Wereldwijde Diaconale Doelen.
Het zijn de vele projecten die Kerk in Actie uitvoert. De diaconie
ondersteund jaarlijks deze projecten. En met uw hulp kunnen we dat
blijven doen.
2e Kerk
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11 augustus 2019
1e Diaconie
2e Kerk
(Werelddiaconaat)
Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft
van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is
hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze
jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We
geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding
afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het
verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en
trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe
mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst
krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
https://www.kerkinactie.nl/onderwijsZuidAfrika.

18 augustus 2019
1e Diaconie
Vandaag worden u gaven gevraagd voor het “gewone” diaconale
werk.
2e Kerk

25 augustus 2019
1e Diaconie (Hospicegroep Haarlem)
Al twintig jaar biedt Stichting Hospicegroep Haarlem e/o aanvullende
mantelzorg bij terminaal zieke mensen thuis. Goed geschoolde
vrijwilligers komen bij iemand thuis en ondersteunen niet alleen de
zieke maar ook – de vaak overbelaste – mantelzorgers (partners,
kinderen, familie, vrienden, buren). De stichting werkt nauw samen
met huisartsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werk. Als het
thuis om welke reden dan ook niet meer gaat dan kan de stichting
palliatieven terminale zorg bieden in één van de Bijna Thuis Huizen in
Zuid-Kennemerland. U begrijpt dat de diaconie deze collecte van
harte kan aanbevelen.
2e Kerk
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1 september 2019
1e Diaconie (Aangepaste gezinsdiensten)
Vandaag is de diaconale collecte een aandachtcollecte en wel voor de
aangepaste gezinsdiensten die één keer in de maand gehouden
worden in SEIN bij Cruquius.
Elk jaar geeft de diaconie veel geld aan projecten in de regio voor
jongeren met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Elk
jaar vragen wij uw steun voor deze gezinsdiensten en dit bijzondere
stukje kerkenwerk.
2e Kerk (Missionair Werk en Kerkgroei)
Pionieren in Haarlem
Haarlem is een multiculturele stad waar veel (hoogopgeleide) jonge
mensen wonen. Ds Tom de Haan zoekt de verbinding tussen de
hedendaagse cultuur, de vragen die er bij jongeren leven en mogelijke
antwoorden hierop vanuit de levende, zich vernieuwende christelijke
traditie. Bij dit moeilijke, maar ook boeiende en hoopgevende werk
verdient hij van harte onze steun.

8 september 2019
1e Diaconie
De collecte is vanmorgen bestemd voor het diaconaal aandeel van
Kerk in Actie. Elk jaar staan we als kerk garant voor de bijdragen aan
het werk van Kerk in Actie algemeen als voor de acties die zij houden.
U kunt meehelpen om aan onze garantstelling te voldoen door
vandaag te geven voor dit doel.
2e Kerk (JOP Jeugdwerk)
Kliederen in de kerk
“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen
eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op
een creatieve manier een bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt
wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan
130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd
en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van
kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende
manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant,
ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere
handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.
Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en
oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.
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15 september 2019
1e Diaconie (Wereldhuis van Stem in de Stad)
De aandachtcollecte voor vandaag is voor het Wereldhuis van Stem in
de Stad. Het Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor asielzoekers en
ongedocumenteerde. Het Wereldhuis helpt mensen op eigen benen te
staan. Het Wereldhuis geeft voorlichting en scholing.
Het Wereldhuis is een afdeling van Stem in de Stad, en zit in het
pand, naast de nieuwe huisvesting namelijk Nieuwe Groenmarkt 24.
In het Wereldhuis geven wij voorlichting aan asielzoekers over hun
rechten en plichten. In het Wereldhuis is er ruimte voor het
ontwikkelen van eigen talenten.
In het Wereldhuis willen wij asielzoekers en ongedocumenteerden
sterker maken door henzelf actief te betrekken bij het opzetten en
uitvoeren van activiteiten. In het Wereldhuis worden cursussen
georganiseerd en is er ruimte voor allerlei activiteiten.
2e Kerk

22 september 2019
1e Diaconie
(Vredesweek)
Als vrede ver te zoeken is
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer
dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom,
verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse
Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een
luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door
onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie
en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Collecteert
u mee?
2e Kerk

29 september 2019
1e Diaconie
(Werelddiaconaat)
Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke
ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland
vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder
voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke
omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers
en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding
bieden aan eenzame ouderen.
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Collecteer deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 oktober)
mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210
vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te
kunnen bieden. Bezoek voor meer informatie
https://www.kerkinactie.nl/thuiszorgMoldavie.
2e Kerk

6 oktober 2019 Israëlzondag
1e Diaconie (Algemeen werk Stem in Stad)
De collecte van de diaconie van vanmorgen behoeft eigenlijk geen
extra aandacht als we zeggen dat deze bestemd is voor het werk van
Stem in de Stad. Hoe belangrijk dit werk is in het centrum van de stad
weet u allemaal. De koffievoorziening, de warme maaltijd maar ook
het er gewoon zijn is voor onze dakloze, verslaafde medemens van
groot belang. Daarom kunt u vandaag uw steun voor het totale werk
van Stem in de Stad laten blijken.
2e Kerk (Kerk en Israël)
Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel
element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de
verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek
met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met
inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift
Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het
Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale
christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog.
Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De
Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren
uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze
activiteiten mogelijk.

13 oktober 2019
1e Diaconie (Wereldvoedseldag)
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware
criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar
met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste
wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart.
Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren
hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van
boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali
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een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in
totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren
de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!
Voor meer informatie, bezoek
https://www.kerkinactie.nl/kookscholenColombia.
Centrum zamelt geld in voor Kidshare.
2e Kerk

20 oktober 2019
1e Diaconie
(Ondersteuning diaconie Haarlem)
Diakenen en medewerkers van de diaconie ondersteunen mensen die
het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben of een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Mensen die in geldproblemen zitten of
onvoldoende contacten hebben in de buurt om nog zelfstandig te
wonen. De diakenen doen dit vanuit het besef dat we iets voor elkaar
kunnen betekenen en hebben oog en oor voor mensen in nood. Daar
waar regels en voorschriften andere instellingen verhinderen om te
helpen, kan de diaconie soms uitkomst bieden. Helpt op plekken waar
geen helper is. Helpt u de diaconie hierbij?
Schalkwijk heeft vandaag een extra collecte voor het bloemenfonds.
2e Kerk

27 oktober 2019 Bijbelzondag
1e Diaconie (Nederlands Bijbelgenootschap)
Traditiegetrouw is deze zondag Bijbelzondag en schenken we
aandacht aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het
Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het
eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van
de Bijbel wereldwijd. Ons motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel
mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Wij een bijbel – zij (waar ook
ter wereld) een bijbel. Van harte aanbevolen.
2e Kerk

3 november 2019
1e Diaconie
(Straatpastoraat)
Het Straatpastoraat biedt ruimte aan dak- en thuislozen om op adem
te komen en zich te bezinnen op hun bestaan. Daklozen worden
constant in beslag genomen door hun dagelijkse bestaan. Het zoeken
naar een plek om te slapen, naar inkomsten, eten en kleding vraagt
bijna alle energie en dat maakt het leven zwaar. Vaak hebben zij
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behoefte om na te denken over hun leven en wat daarin van
betekenis is, liefst samen met lotgenoten. Het straatpastoraat
organiseert momenten van menselijk contact, bezinning en gesprek.
Dat gebeurt door persoonlijk contact - bezoek op straat of in
instellingen- en door groepsactiviteiten. De straatpastor Joris Obdam
zou graag activiteiten als meditatie, gespreksgroep, religiekring, koor
en theater opzetten en daar doorkrijgen daklozen de mogelijkheid zich
op hun situatie te bezinnen, hun talenten te ontwikkelen en hun
ervaringen met elkaar te delen. Deze activiteiten worden voor de
staatpastor realiseerbaar als hij daarvoor geld heeft.
Met deze collecte willen we dat mede mogelijk maken.
2e Kerk (Najaarszendingsweek)
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De
theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt
kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk.
Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te
ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te
overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids,
man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en
voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van
Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland:
Thijs en Marike Blok. Voor meer informatie, bezoek
http://www.kerkinactie.nl/Zambia-jmu.

10 november 2019
1e Diaconie (Dankdag)
Lang leve de zelfhulpgroep
Gezinnen zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling.
Door krachten te bundelen staan ouders samen sterk. Daardoor
kunnen zij niet alleen hun eigen kinderen toekomst geven, maar het
hele dorp sterker maken. In een zelfhulpgroep werken zo’n 15
mannen en vrouwen samen aan het vergroten van hun inkomen, en
het verbeteren van hun sociale situatie. Bij elke bijeenkomst leggen
de groepsleden een klein bedrag in. Uit deze gezamenlijke kas
kunnen ouders lenen als ze willen investeren in bijvoorbeeld hun
boerderij. In de zelfhulpgroep leren de leden allerlei praktische
vaardigheden zoals samenwerken en het verbouwen van nieuwe
gewassen. Ook leren zij hoe ze rechten, zoals medische zorg en
onderwijs, op een goede manier onder de aandacht van de overheid
kunnen brengen. Zo leert Red een Kind gezinnen om de armoede te
ontgroeien. En daar plukken kinderen de vruchten van. Bezoek
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www.redeenkind.nl/kerken/collecte/dankdagcollecte.
2e Kerk
17 november 2019
1e Diaconie
2e Kerk

24 november 2019 (Laatste zondag kerkelijk jaar)
1e Diaconie
2e Kerk (Eigen gemeentewerk)
De opbrengsten van deze laatste collecte van het kerkelijk jaar komt
ten goede aan het plaatselijk werk van uw eigen kerkelijke gemeente.
De inspirerende kerkdienst, de verdiepende gesprekskring, de
bemoedigende klop op de schouder, het is uw steun alles meer dan
waard.

1 december 2019
1e Diaconie
(1e advent)
In de maand december, de adventstijd, zal de diaconie een aantal
keren uw gaven vragen voor het meehelpen het kerstfeest voor
zoveel mogelijk mensen feestelijk te maken. Vandaag vragen wij uw
bijdrage om alle mensen die financiële hulp krijgen van de diaconie en
het noodfonds van de kerken met kerst iets extra te geven. Met die
kerstbijdrage kunnen zij dan ook de kerst feestelijk maken.
Laat uw hart spreken en geef deze mensen ook een hartverwarmend
Kerstfeest.
2e Kerk (Missionair Werk en Kerkgroei)
Onze kerken lopen leeg en daar kunnen we somber over zijn. Maar
we kunnen ook iets gaan doen! Zoals andere vormen en manieren
bedenken om het Evangelie door te geven aan de mensen van
vandaag. De Protestantse Kerk wil de komende jaren op honderd
plekken in Nederland nieuwe vormen van gemeenschap en kerk-zijn
realiseren. Eén van deze plekken kennen wij: het werkterrein van
stadsdominee Tom de Haan. Tijdens culturele of maatschappelijke
bijeenkomsten, op het net en gewoon op straat: ds. De Haan zoekt
naar nieuwe wegen en eigentijdse taal om cultuur en de boodschap
van Christus met elkaar te confronteren. Met uw bijdrage maakt u zijn
werk mogelijk!
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8 december 2019
1e Diaconie (2e advent, VPSG)
Deze aandachtcollecte van dit jaar is bestemd voor de VPSG. Deze
Provinciale Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld is een
oecumenische stichting die zich beweegt binnen, op de drempel van
en buiten de kerken. Men kan er terecht met vragen rond (seksueel)
geweld, geloof, zingeving en mens-zijn. De VPSG geeft begeleiding
aan vrouwen en meisjes die getroffen zijn door incest/seksueel
geweld. Ook voor mannen die hiermee te maken hebben kunnen wij
zoeken naar de juiste begeleiding. Daarnaast biedt de VPSG een
luisterend oor voor de naasten (partners, familieleden) van
slachtoffers. De VPSG is één van de ondersteunde organisaties door
de diaconie. Voor meer informatie, bezoek https://www.vpsg.nl.
2e Kerk (Pastoraat)
Pastoraat nieuwe stijl
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal
predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate
voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse
Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige
vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden
gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten.
Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe
wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en
voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder
willen verdiepen zijn er trainingen.
Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven
in een veranderende samenleving en kerk.

15 december 2019
1e Diaconie
(3e advent, projecten wijkgemeenten)
Op deze derde adventzondag vragen we u aandacht voor de
projecten van de drie wijkgemeenten van onze kerk. Voor de
Oosterkerk is dat hulp aan Stichting Pikulan, de Bavo- en Nieuwe kerk
is dat Kidshare en de Ontmoetingskerk steunt Stichting Berekum.
2e Kerk
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22 december 2019
1e Diaconie
(4e advent)
De vierde adventszondag heeft de diaconie bestemd voor
kerstgroeten dichtbij. Alle wijkdiaconieën verzorgen jaarlijks voor de
oudere gemeenteleden en andere mensen kerstgroeten met een
attentie. Deze groeten worden zeer gewaardeerd en geven onze kerk
ook een gezicht naar buiten.
De collecte van vandaag is dus voor de wijkdiaconieën om ook dit jaar
weer deze attenties en groeten te kunnen verzorgen.
2e Kerk

24 december 2019 Kerstavond
1e Diaconie
Het doel van deze collecte wordt vastgesteld door de wijkkerk.
2e Kerk
Instandhouding kerkgebouwen.

25 december Kerst 2019
1e Diaconie
(Kinderen in de Knel)
Kinderen in de knel
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij
zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven
nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist
met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe
daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is
voor kinderprojecten! Welk project centraal staat in de
collectematerialen, vindt u in de loop van 2019 op
https://www.kerkinactie.nl/kerst.
2e Kerk

29 december 2019 Eindejaarscollecte
1e Diaconie
De laatste collecte van het jaar, de eindejaarscollecte, komt ten goede
aan het plaatselijke werk van uw eigen kerkelijke gemeente.
2e Kerk
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Delen
Heer God,
Dank U voor deze dag.
Wij zijn gekomen op Uw roep,
wij zijn gekomen om elkaar te ontmoeten
en U.
Geef dat wij het goede mogen ervaren
in Uw woord en ik elkaar.
geef dat ons hart geraakt mag worden
en gaat spreken
Wij bidden U dat we mogen ontvangen
en dat we kunnen delen.
Amen
Rein Algera
Uit: Medemens (5)
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