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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 2022 
 
2 januari 2022 
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 
 
 
9 januari 2022 
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 2022 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   
 
 
16 januari 2022 
1e Diaconie 
  

https://www.pkn.nl/
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2e Kerk 
Toerusting voor werkers in de kerk 
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel 
genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot 
jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is 
belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt 
de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een 
groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.     
 
 
23 januari 2022      
1e Diaconie 
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. 
 
 
30 januari 2022 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  (Catechese & Educatie) 
Sirkelslag: Interactief aan de slag met de Bijbel 
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. 
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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.   
 
 
6 februari 2022 
1e Diaconie (Werelddiaconaat) 
Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat 
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. Meer lezen: 
kerkinactie.nl/boerinoeganda 
In de centrumwijk is de collecte bestemd voor het ZWO-project in 
Malawi. Hiermee wordt de bouw van het kindcentrum gerealiseerd. 
2e Kerk 
 
 
13 februari 2022 
1e Diaconie     Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren 
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar 
India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden 
erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel 
van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert 
in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen 
omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren 
krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en 
coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of 
werkgevers. Meer lezen: kerkinactie/jongerennepal. 
2e Kerk   
 
 
20 februari 2022 
1e Diaconie 
Vandaag worden u gaven gevraagd voor het “gewone” diaconale werk. 
2e Kerk 
 
 

https://kerkinactie.nl/boerinoeganda
https://kerkinactie/jongerennepal
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27 februari 2022 
1e Diaconie 
Vandaag collecteren we voor kinderkringloopwinkel “Kids Kleding 
Paradijs” in de Amsterdamstraat. 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 in 2019. 
Het streven is om de winkel binnen 5 jaar zelfredzaam te maken. Meer 
informatie kunt u vinden op https://kidskledingparadijs.nl. 
2e Kerk   
 
 
6 maart 2022 Kerk in Actie 
1e Diaconie 
40dagentijdcollecte: Rwanda; Met zusters werken aan gezond eten 
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 landbouw-
technieken. 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  
2e Kerk 
 
 
13 maart 2022 
1e Diaconie     (Binnenlands diaconaat) 
40dagentijdcollecte: Kerk zijn doe je met elkaar  
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. 
2e Kerk 
 
 
  

https://kidskledingparadijs.nl/
https://kerkinactie.nl/40dagentijd
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20 maart 2022       
1e Diaconie (Werelddiaconaat)  
40dagentijdcollecte: Indonesië; Een betere toekomst voor 
straatkinderen  
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De 
organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en 
geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat 
willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook 
voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun 
ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen 
voeden, kleden en naar school laten gaan. Meer lezen: 
thedreamhouse.org 
2e Kerk 
 
 
27 maart 2022       
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     Missionair werk 
Jong en oud thuis in de kliederkerk  
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.  Bekijk hier de uitzending van de 
Kliederkerkdienst van Haarlem terug. (https://visie.eo.nl) 
 
 
 
  

https://thedreamhouse.org/
https://visie.eo.nl/artikel/2021/09/dominee-willemijn-heij-kliederkerk-verbindt-generaties
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3 april 2022     
1e Diaconie Werelddiaconaat 
Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien  
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. 
2e Kerk 
 
 
10 april 2022     
1e Diaconie 
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal  
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 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. 
2e Kerk 
 
 
14  april 2022     Witte Donderdag 
1e Diaconie 
2e Kerk 
 
 
15 april  Goede Vrijdag 
1e Diaconie 
2e Kerk 
 
 
16 april  Paasnacht 
1e Diaconie 
2e Kerk 
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17 april 2022  Pasen 
1e Diaconie (Werelddiaconaat) 
Libanon  
Kansen voor jongeren in achterstandswijk  
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 jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te 
verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er 
een vaktraining volgen. Meer lezen, zie kerkinactie.nl/40dagentijd 
2e Kerk 
  
 
24 april 2022   
1e Diaconie 
Gevangenispastoraat Zaandam. DSG de Sluis 
DSG “De Sluis” stelt zich ten doel om gedetineerden en ex-
gedetineerden 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 Zaanstreek-Waterland. De 
Sluis heeft een diaconaal pastor in dienst die in het JCZ aanwezig is om 
verbinding te leggen met gedetineerden met een hulpvraag. Meer lezen: 
www.dsgdesluis.nl 
2e Kerk 
 
 
1 mei 2022      
1e Diaconie   
 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. 
  

https://kerkinactie.nl/40dagentijd
https://www.dsgdesluis.nl/
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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. Meer informatie, bezoek 
de website https://urgentenodenhaarlem.nl/ 
2e Kerk 
 
 
8 mei 2022 
1e Diaconie     (Noodhulp) 
Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede 
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. 
Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria 
2e Kerk  
 
 
15 mei 2022      
1e Diaconie (Binnenlands diaconaat) 
Op adem komen in De Glind 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuis-
geplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte 
dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s,weer gewoon kind zijn 
en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook 
wel het 'Jeugddorp' wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende 
kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren 
worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het 
verder gewone dorp. Meer lezen: kerkinactie.nl/deglind 
2e Kerk   
 
 
22 mei 2022 
1e Diaconie 
2e Kerk  (Kerk in Actie) 
Oog voor kinderen in pioniersplekken 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 
Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de 

https://urgentenodenhaarlem.nl/
https://kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria
https://kerkinactie.nl/deglind
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bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. 
Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun 
eigen plek. 
Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, 
leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk 
ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel 
Nederland Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen 
van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. 
Zo kan de hele familie bijbellezen! 
 
 
29 mei   
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  (JOP) 
Diaconaat: ook voor jongeren 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong 
Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in 
Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen 
kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren 
ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke 
manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen 
en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen 
ook om diaconaal actief te blijven. 
 
 
5 juni 2022      
1e Diaconie Pinksteren 
2e Kerk  (Pinksterzending) 
Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie 
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. 
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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 leef-
omstandigheden optreedt. Meer lezen: 
https://kerkinactie.nl/bijbelsboeren 
 
 
12 juni 2022 
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. 
 
 
19 juni 2022  
1e Diaconie 
Dit jaar wordt voor het eerst gecollecteerd voor Mission Impossible. De 
hulpverlening van deze stichting bestaat uit het geven van psychologische, 
materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen 
van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen, zodat de 
risicokinderen, als ze de volwassenheid hebben bereikt, een volwaardig 
leven kunnen leiden. Meer lezen: https://www.missionpossible.nl  
2e Kerk  
 
 
26 juni 2022 
1e Diaconie (Binnenlands diaconaat) 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
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. 
  

https://kerkinactie.nl/bijbelsboeren
https://www.missionpossible.nl/
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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. Meer lezen: kerkinactie.nl. 
2e Kerk  
 
 
3 juli 2022 
1e Diaconie     (Werelddiaconaat) 
India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst 
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 
2e Kerk 
 
 
10 juli 2022 
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 
 
 
17 juli 2022 
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 
 

https://kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
https://kerkinactie.nl/onderwijsindia
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24 juli 2022 
1e Diaconie     (SchuldHulpMaatje) 
Het project SchuldHulpMaatje 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 € 60,- moet alles gedaan worden, levensmiddelen, kleding, 
verzorgingsartikelen enz. Er zijn op het moment vijftien 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.  
Bezoek de site https://schuldhulpmaatje.nl. 
2e Kerk 
 
 
31 juli 2022 
1e Diaconie 
Vandaag worden u gaven gevraagd voor het “gewone” diaconale werk. 
2e Kerk 
 
 
7 augustus 2022 
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 
 
 
14 augustus 2022 
1e Diaconie  

2e Kerk  (Kerk in Actie) 
Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp 
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. Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkinegypte 
 

https://schuldhulpmaatje.nl/
https://kerkinactie.nl/kerkinegypte
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21 augustus 2022  
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 
 
 
28 augustus 2022 
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. Wij vragen uw steun voor deze gezinsdiensten en dit 
bijzondere stukje kerkenwerk. 
2e Kerk 
 
 
4 september 2022 
1e Diaconie (Werelddiaconaat) 
Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking 
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte 
volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten 
en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in 
Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, 
maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. 
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en 
training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek 
kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Meer lezen: 
kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar 
2e Kerk  
 
 
  

https://kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar
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11 september 2022 
1e Diaconie      
2e Kerk  (JOP Jeugdwerk) 
De kerk: een thuis voor jongeren 
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er 
thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig 
stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig 
mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. 
Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers 
die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren 
zich gezien en geliefd voelen. 
 
 
18 september 2022 
1e Diaconie  (Zending) 
Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel 
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië 
vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië 
wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt 
hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke 
en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de 
christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele 
samenleving en hoop voor de toekomst. Meer lezen: kerkinactie.nl. 
2e Kerk   
 
 
25 september 2022 
1e Diaconie  (Vredesweek)  
Colombia: Vrouwen als vredestichters 
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. Meer lezen: 
kerkinactie.nl/vrouwenincolombia 
2e Kerk  
 

https://kerkinactie.nl/kerkensyrië
https://kerkinactie.nl/vrouwenincolombia
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2 oktober 2022     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) 
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
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 2022 
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  (Kerk in Actie) 
Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn 
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. 
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Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de 
boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin 
mensen zich herkennen. 
 
 
16 oktober 2022 
1e Diaconie     (Wereldvoedseldag) 
Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren 
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 
In de centrumwijk is de collecte bestemd voor het ZWO-project in 
Malawi. Hiermee wordt de bouw van het kindcentrum gerealiseerd. 
2e Kerk  
 
 
23 oktober 2022     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 
 
 
30 oktober 2022 
1e Diaconie     (Dankdag) 
Geef voor het onderwijs 
Red een Kind gelooft dat ieder kind een uniek geschenk van God is en 
niet bestemd is om in armoede te leven! Dat botst met de werkelijkheid: 
miljoenen kinderen groeien op in extreme armoede Dat willen we 
veranderen. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Maar alleen als dat 
onderwijs goed is. 

https://kerkinactie.nl/landbouwindonesie
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In Nederland is het onderwijs goed geregeld, maar dat is niet zo 
vanzelfsprekend in de arme gebieden waar Red een Kind werkt. Red 
een Kind werkt daarom in dorpsprogramma’s aan goed onderwijs voor 
elk kind. Komend jaar willen we nog meer leerkrachten trainen, samen 
met ouders lobbyen bij de overheid voor betere voorzieningen en zoveel 
mogelijk kinderen een veilige plek bieden waar ze écht kind kunnen zijn. 
Zo doorbreken we samen de armoede op een structurele en duurzame 
manier. Bezoek www.redeenkind.nl/kerken/collecte/dankdagcollecte voor 
meer informatie. 
2e Kerk 
 
 
6 november 2022  
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) 
Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. 
De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als 
theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. 
De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, 
leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de 
opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, 
man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en 
klimaatverandering. Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkzambia. 
 
 
  

http://www.redeenkind.nl/kerken/collecte/dankdagcollecte
https://kerkinactie.nl/kerkzambia
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13 november 2022  
1e Diaconie (Werelddiaconaat) 
Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen 
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 
2e Kerk 
 
 
20 november 2022     (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. 
 
 
27 november 2022 
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. 
  

https://kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten
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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! 
 
 
4 december 2022 
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. 
 
 
11 december 2022 
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 Help 
Flores. In de centrumwijk is de collecte bestemd voor het ZWO-project in 
Malawi. Hiermee wordt de bouw van het kindcentrum gerealiseerd. 
2e Kerk 

https://www.vpsg.nl/
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18 december 2022 
1e Diaconie (4e advent, Wereldhuis van Stem in de Stad) 
Ontmoeten en uitwisselen 
Het Nieuwe Wereldhuis is een ontmoetingsplek voor mensen (mét of 
zonder papieren), uitgeprocedeerde asielzoekers, (arbeids-)migranten 
en statushouders. Ze bieden naast taallessen ook activiteiten die helpen 
om een sociaal netwerk in een nieuwe leefomgeving op te bouwen.  
Professionele docenten geven o.a. taal- en computerlessen en 
voorlichtingen over sociale en culturele maatschappelijke onderwerpen. 
Ons activiteitenaanbod is gericht op vragen, wensen en noden vanuit de 
doelgroep.  Ze werken nauw samen met andere sociale partners in de 
regio Haarlem, om zo te zorgen voor een goeie door- en instroming naar 
(vrijwilligers-)werk en zelfredzaamheid. 
2e Kerk     (JOP) 
Ontdekken wat Kerst betekent 
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 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. 
 
 
24 december 2022     Kerstavond 
1e Diaconie 
Het doel van deze collecte wordt vastgesteld door de wijkkerk. 
2e Kerk 
Instandhouding kerkgebouwen. 
 
 
25 december     Kerst 2022 
1e Diaconie        (Kinderen in de Knel) 
Sta op voor kinderen in de knel 
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. 
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) 
 
 

 
 


