Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Haarlem

Toelichting op de
diaconale en kerkelijke collecten 2020
(versie 1.3)

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 2020
5 januari 2020
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

12 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 2020 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

19 januari 2020
1e Diaconie
2e Kerk
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26 januari 2020 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.

2 februari 2020
1e Diaconie
(Werelddiaconaat)
Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te
zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde
klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder
water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren
nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van
gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen
opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst.
Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel
inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook
wateroverlast het hoofd kunnen bieden.
In de centrumwijk is de collecte bestemd voor het ZWO-project in
Malawi. Hiermee wordt de bouw van het kindcentrum gerealiseerd.
2e Kerk
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9 februari 2020
1e Diaconie
2e Kerk
(Catechese & Educatie)
Nederland - Relevant en modern trainingsaanbod
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het
waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De
Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant,
onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw
startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers
doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning.
In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie
volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat
deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet.
De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op
deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

16 februari 2020
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

23 februari 2020
1e Diaconie
Nieuw dit jaar is de collecte voor de kinderkringloopwinkel “Kids
Kleding Paradijs” in de Amsterdamstraat. Op zaterdag 30 november
2019 is de winkel geopend. Tweedehands kinderkleding, outlet- en
overige kledingpartijen zijn van harte welkom. De winkel is een
initiatief van de diaconie en is met een aantal fondsen gestart. Het
streven is om de winkel binnen 5 jaar zelfredzaam te maken. Meer
informatie kunt u vinden op https://kidskledingparadijs.nl.
2e Kerk
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1 maart 2020
1e Diaconie (Voorjaarszendingsweek) 40dagentijdcollecte
Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo
afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten.
Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn
ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.
Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een
succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling
worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis
ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar
en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
Bemoedig hen met uw collecte!
2e Kerk

8 maart 2020 Kerk in Actie
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
(Missionair) 40dagentijdcollecte
Nederland - Als kerk naar de mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om
zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie
uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met
pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de
kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers
zoeken naar nieuwe vormen van kerk- zijn die passen bij de context
en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een
nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van
het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier
gedeeld wordt.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.
Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen
omgeving. Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/40dagentijd.
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15 maart 2020
1e Diaconie (Noodhulp)
40dagentijdcollecte
Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen
proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale
kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen
dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed
zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze
een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen
laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en boerinnen
in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.
Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/40dagentijd.
2e Kerk

22 maart 2020
1e Diaconie
(Kinderen in de knel) 40dagentijdcollecte
Nederland - Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks
genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op
vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.
In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of
begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk
vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten,
(persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel
mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Collecteer
mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.
2e Kerk

29 maart 2020
1e Diaconie
(Werelddiaconaat)
40dagentijdcollecte
Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van
de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen
naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een
deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort
en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De
meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte
vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien.
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Ook werken we aan preventie door voorlichting te geven in het gebied
waar de meisjes vandaan komen. Collecteer mee en geef
straatmeisjes een nieuwe kans!
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.

5 april 2020
Palmzondag
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. 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
(JOP Paascollecte)
Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten.
Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos
achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt
waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus
stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige
elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een
hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties
als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.
In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan
de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is
er ook een korte versie van een uur. Collecteer mee, zodat JOP, Jong
Protestant, meer jongeren via dit innovatieve programma kennis kan
laten maken met het paasverhaal.
Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/40dagentijd.
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9 april 2020
1e Diaconie
2e Kerk

Witte Donderdag (indien van toepassing)

10 april 2020
1e Diaconie
2e Kerk

Goede Vrijdag (indien van toepassing)

11 april 2020
1e Diaconie
2e Kerk

Paaswakedienst

12 april 2020 Pasen
1e Diaconie
2e Kerk
(Kinderen in de knel)
India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd
en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in
Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de
cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse
bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-,
dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en
verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht
geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om
de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.
Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/40dagentijd.

19 april 2020
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.
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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

26 april 2020
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 Stichting
Anan Clinica.
2e Kerk

3 mei 2020
1e Diaconie
2e Kerk
(Noodhulp)
Nigeria - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd.
Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet
vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de
terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest
verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft
samen met een lokale organisatie een programma voor
traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen
intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en
krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook
worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken
aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze
vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.
Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/bevrijding.

10 mei 2020
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,
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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

17 mei 2020
1e Diaconie
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.

24 mei 2020
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
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31 mei
Pinksteren
1e Diaconie
2e Kerk
(Pinksterzending)
Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor
niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en
Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse
land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit
andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de
kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert
de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan
gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel,
getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.
Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar
groeiende kerk in Marokko? Voor meer informatie bezoek
kerkinactie.nl/kerkmarokko.

7 juni 2020
1e Diaconie
(ZWO)
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

14 juni 2020
1e Diaconie
2e Kerk
(Dorpskerken)
Nederland - Dorpskerken willen van betekenis zijn
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen
dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis
te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag
‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe
draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan
bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor
dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op
feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om
dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en
regiobijeenkomsten rond kerk-en- leefbaarheidsvraagstukken van
groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in
Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.
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21 juni 2020
1e Diaconie
(Kerk in Actie Werelddiaconaat)
Colombia - Opvang en hulp voor ontheemden
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend
tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is
er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine
rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het
(gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog
steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij
trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.
Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar
een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf
of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken
van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.
Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/ontheemdencolombia.
2e Kerk

28 juni 2020
1e Diaconie
Vandaag een gewone diaconale collecte voor het werk van onze
eigen diaconie.
2e Kerk

5 juli 2020
1e Diaconie
(Binnenlands diaconaat)
Vakantiepret voor kinderen in armoede
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op
de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee
per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie
diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en
informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij
van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de
Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke
zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen
komen. Collecteert u mee? Voor meer informatie, bezoek
https://www.kerkinactie.nl/vakantietas.
2e Kerk
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12 juli 2020
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

19 juli 2020
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. 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 Impact (voorheen 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

26 juli 2020
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.
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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

2 augustus 2020
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

9 augustus 2020
1e Diaconie
Vandaag worden u gaven gevraagd voor het “gewone” diaconale
werk.
2e Kerk

16 augustus 2020
1e Diaconie
2e Kerk
(Zending)
Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor
jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt
jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in
de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks
leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training
om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de
veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan
om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en
slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde
‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.
Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/kerkrwanda.
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23 augustus 2020
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

30 augustus 2020
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.

6 september 2020
1e Diaconie
(Werelddiaconaat)
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden
vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat
kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren
in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in
Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en
jeugdleiders hiervoor op.
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Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel
volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de
bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee
neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in
werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer op Startzondag mee voor
de kerk in Ghana!
Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/kerknoordghana.
2e Kerk

13 september 2020
1e Diaconie
2e Kerk
(JOP Jeugdwerk)
Kliederen in de kerk
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt
ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de
weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken
ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van
de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde
is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij
Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in
een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten
groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende
generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om
samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

20 september 2020
1e Diaconie
(Zending)
Wereldwijd - Versterk de kerk
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn:
een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel
beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk.
Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen
christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie
ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het
opleiden van
predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer
opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen
regio’s. Collecteer mee om deze kerken te versterken!
2e Kerk
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27 september 2020
1e Diaconie
(Vredesweek)
Wereldwijd - Verlangen naar vrede
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen
die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom
zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor
hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. 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. Doet u
mee?
2e Kerk

4 oktober 2020 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)
Israël - Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een
essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op
de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen
uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van
antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en
ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het
gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met
inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift
Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met
stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk
investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in
Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project
met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al
deze activiteiten mogelijk.
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11 oktober 2020
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

18 oktober 2020
1e Diaconie (Wereldvoedseldag)
Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer
veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving
zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster
in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een
landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om
de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te
verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun
economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen
voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
Centrum zamelt geld in voor Kidshare.
2e Kerk

25 oktober 2020 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
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1 november 2020
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
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 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)
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol
in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar
onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de
vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en
pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie
ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo
ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol
spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne,
voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van
deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte!
Voor meer informatie, bezoek kerkinactie.nl/vrouwenindonesie.

8 november 2020
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.
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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
www.redeenkind.nl/kerken/collecte/dankdagcollecte.
2e Kerk

15 november 2020
1e Diaconie
(JOP)
Nederland - Opvoeden doe je niet alleen
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je
dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders
een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun
een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om
die gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het
zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee
gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen
gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht iets van Gods daden
door te geven aan volgende generaties. Collecteer mee, zodat JOP
ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de
geloofsopvoeding.
2e Kerk

22 november 2020 (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.
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29 november 2020
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!

6 december 2020
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.
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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.

13 december 2020
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 Stichting Anan Clinica en de Ontmoetingskerk steunt
Stichting Berekum.
In de centrumwijk is de collecte bestemd voor het ZWO-project in
Malawi. Hiermee wordt de bouw van het kindcentrum gerealiseerd.
2e Kerk

20 december 2020
1e Diaconie
(4e advent, 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
ongedocumenteerden. 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
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24 december 2020 Kerstavond
1e Diaconie
Het doel van deze collecte wordt vastgesteld door de wijkkerk.
2e Kerk
Instandhouding kerkgebouwen.

25 december Kerst 2020
1e Diaconie
(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 misbruik 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 2020 op
https://www.kerkinactie.nl/kerst.
2e Kerk

27 december 2020 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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