
Korte beschrijving diaconale collecten 2023 
NB. AVONDMAALCOLLECTES ZIJN BESTEMD VOOR HET PROJECT VAN ZWO 

 
Januari 
 

• 01 januari CvD, instellingen plaatselijk 
Het CvD ondersteunt organisaties, die actief zijn op sociaal en maatschappelijk 
terrein in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting 
Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen helpt met 
boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn 
Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Maar denk ook aan de vrijwilligers die 
gevangenen in de Karelskamp begeleiden, zoals St. Next en Exodus. 

 
• 08 januari CvD, jeugddiaconie 

Het ondersteunen van jongeren, die hun gaven en talenten inzetten voor de ander 
dichtbij of ver weg  bij diaconale projecten of jongerenwerkvakanties. Daarnaast kan 
ondersteuning worden geboden aan kinderen in de knel.  
 

• 15 januari PKN: ondersteuning gemeenten  
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als 
betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire 
presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is 
verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn 
toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. 
Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, 
ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 

 
• 22 januari CvD, kerkradio/kerkdienstgemist 

Voor gemeenteleden en belangstellenden, die niet in staat zijn of liever niet naar de 
kerk gaan is er de kerkradio/kerktv. Met de huidige techniek kan men de 
dienst/uitvaart direct of op een later tijdstip volgen via eigen computer, tablet of met 
een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor 
blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Het CvD betaalt de 
abonnementskosten 

 
• 29 januari PKN, jongeren spelen Sirkelslag 

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw 
strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat 
gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag 
staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen 
manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie 
kans om hen betrokken te houden. 

 
 
Februari 
 
 

• 05 februari ZWO dienst: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana.  



Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen 
tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge no orden is het 
bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op 
werk. Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op 
straat werken en leven. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar 
veertig meisjes terecht vanaf 14 jaar. Een enthousiast en deskundig team van 
docenten en sociaal werkers begeleiden de meisjes intensief. De meisjes slapen ook 
in het centrum, dat een oase van rust is in de drukte van de sloppenwijk. Ze leren  
in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken of het kappersvak. Ze 
worden een hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot steun is. 
 

• 12 februari KiA, Noodhulp: Ethiopië, noodhulp en rampenpreventie 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte 
en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor 
afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en 
boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen 
verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien 
wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere 
bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

 
• 19 februari CvD, ouderenwerk 

De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat 
bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de 
wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt, aan de seniorenmiddagen of aan de 
ouderensoos. Jaarlijks wordt er rondom de oogstdienst een presentje gegeven aan 
ouderen. Tevens wordt financiële hulp aan ouderen gegeven die zich opgeven voor 
de Twenteweek in  ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet (geheel) kunnen dragen. 

 
• 26 februari KiA, Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen 
onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, 
nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze 
kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar 
deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te 
begeleiden en praktisch te ondersteunen. 
 

Maart 
 
 

• 05 maart CvD, ondersteuningen 
Gemeenteleden en bewoners van Almelo, die in acute financiële problemen zitten of 
hulp bij schuldsanering nodig hebben kunnen een beroep doen op het CvD. Denk 
daarbij aan achterstand in huur of energiekosten, onverwachte medische of tandarts 
kosten. Het CvD ondersteunt hen met een lening en/of gift. Jaarlijks deelt de diaconie 
kerstpakketten uit aan gemeenteleden en inwoners van Almelo, die het financieel 
moeilijk hebben. 
 

 
• 08 maart Biddag, CvD: doel zelf te bepalen door wijken 



De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de 
wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk 
te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! 
 

 
• 12 maart KiA, Binnenlands diaconaat Omzien naar gevangenen 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om 
te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij.  

 
• 19 maart PKN, ontdekken in de kliederkerk  

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het 
voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn 
waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop 
en liefde. 

 
• 26 maart KiA, Bangladesh: Kansen creëren voor jongeren 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat 
veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld 
een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit 
India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 
jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen 
daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen 
starten.  

 
April 
 

• 02 april PKN, PaasChallenge: terug in de tijd 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week 
voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de 
karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze 
de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van het 
kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. 

 
• 06 april Witte Donderdag CvD jeugddiaconaat 

Het ondersteunen van jongeren, die hun gaven en talenten inzetten voor de ander 
dichtbij of ver weg  bij diaconale projecten of jongerenwerkvakanties. Daarnaast kan 
ondersteuning worden geboden aan kinderen in de knel.  

 
• 07 april Goede Vrijdag, Diaconie, doel zelf te bepalen door wijken 



De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de 
wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk 
te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! 

 
• 08 april Stille Zaterdag, Diaconie, doel zelf te bepalen door wijken  

De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de 
wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk 
te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! 

 
• 09 april Eerste Paasdag  KiA Werelddiaconaat, Moldavië: Kerk helpt kwetsbare 

mensen 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in 
het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. 
Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze 
kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt 
kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen 
kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!   

• 16 april CvD, instellingen plaatselijk 
Het CvD ondersteunt organisaties, die actief zijn op sociaal en maatschappelijk 
terrein in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting 
Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen helpt met 
boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn 
Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Maar denk ook aan de vrijwilligers die 
gevangenen in de Karelskamp begeleiden, zoals St. Next en Exodus. 
 

• 23 april CvD, ouderenwerk 
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat 
bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de 
wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt, aan de seniorenmiddagen of aan de 
ouderensoos. Jaarlijks wordt er rondom de oogstdienst een presentje gegeven aan 
ouderen. Tevens wordt financiële hulp aan ouderen gegeven die zich opgeven voor 
de Twenteweek in  ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet (geheel) kunnen dragen. 
 

• 30 april CvD jeugddiaconaat 
Het ondersteunen van jongeren, die hun gaven en talenten inzetten voor de ander 
dichtbij of ver weg  bij diaconale projecten of jongerenwerkvakanties. Daarnaast kan 
ondersteuning worden geboden aan kinderen in de knel.  

Mei 

• 7 mei KiA Noodhulp, Oekraïne: Kerk voor de samenleving 
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote 
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog zette alles 
op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie 
UEP lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad. Dat 
werkt: deze gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.    

 
• 14 mei KiA Binnenlands diaconaat Kerk-zijn met en voor elkaar 



Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de 
levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in 
Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van 
betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door het 
organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ 
armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding.  

• 18 mei Hemelvaartsdag Diaconie: zelf te bepalen door de wijkdiaconie 
De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de 
wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk 
te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! 
 

 
• 21 mei CvD, ondersteuningen 

Gemeenteleden en bewoners van Almelo, die in acute financiële problemen zitten of 
hulp bij schuldsanering nodig hebben kunnen een beroep doen op het CvD. Denk 
daarbij aan achterstand in huur of energiekosten, onverwachte medische of tandarts 
kosten. Het CvD ondersteunt hen met een lening en/of gift. Jaarlijks deelt de diaconie 
kerstpakketten uit aan gemeenteleden en inwoners van Almelo, die het financieel 
moeilijk hebben. 

 
 

• 28 mei 1e Pinksterdag KiA, Egypte -  Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. 
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren 
tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met 
Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De 
competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in 
Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een 
feest van hoop!    

 
Juni 
 

• 04 juni CvD , kerkradio/kerkdienstgemist 
Voor gemeenteleden en belangstellenden, die niet in staat zijn of liever niet naar de 
kerk gaan is er de kerkradio/kerktv. Met de huidige techniek kan men de 
dienst/uitvaart direct of op een later tijdstip volgen via eigen computer, tablet of met 
een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor 
blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Het CvD betaalt de 
abonnementskosten. 
 

 
• 11 juni Diaconie: doel zelf te bepalen door wijkdiaconie 

De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de 
wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk 
te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! 

 
• 18 juni CvD, instellingen plaatselijk 



Het CvD ondersteunt organisaties, die actief zijn op sociaal en maatschappelijk 
terrein in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting 
Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen helpt met 
boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn 
Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Maar denk ook aan de vrijwilligers die 
gevangenen in de Karelskamp begeleiden, zoals St. Next en Exodus. 
 

 
• 25 juni KiA, Werelddiaconaat, Colombia: Perspectief voor jonge vluchtelingen uit 

Venezuela 
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit 
land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met 
name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. 
De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, 
voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren 
vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze 
hun eigen inkomen kunnen verdienen. 

 
Juli 
 

• 02 juli KiA, Werelddiaconaat Indonesië: Pastorale en praktische hulp voor migranten 
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van 
Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische 
provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten 
hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk 
slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting 
over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel 
migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. 

 
• 09 juli CvD, ondersteuningen 

Gemeenteleden en bewoners van Almelo, die in acute financiële problemen zitten of 
hulp bij schuldsanering nodig hebben kunnen een beroep doen op het CvD. Denk 
daarbij aan achterstand in huur of energiekosten, onverwachte medische of tandarts 
kosten. Het CvD ondersteunt hen met een lening en/of gift. Jaarlijks deelt de diaconie 
kerstpakketten uit aan gemeenteleden en inwoners van Almelo, die het financieel 
moeilijk hebben. 

 
• 16 juli KiA 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 
veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de 
training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun 
kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

 
• 23 juli CvD, INLIA 

De diaconie-collecte is bestemd voor INLIA. Deze organisatie is een netwerk van 
lokale initiatieven vanuit de kerken van diverse richtingen ten behoeve van 



vluchtelingen in nood. INLIA helpt uitgeprocedeerde vluchtelingen bij de terugkeer 
naar het land van herkomst. Als terugkeer onmogelijk is, zet ze  zich ervoor in dat ze 
toch in Nederland kunnen blijven.  
  

• 30 juli CvD, kerkradio/kerkdienstgemist 
Voor gemeenteleden en belangstellenden, die niet in staat zijn of liever niet naar de 
kerk gaan is er de kerkradio/kerktv. Met de huidige techniek kan men de 
dienst/uitvaart direct of op een later tijdstip volgen via eigen computer, tablet of met 
een eenvoudig te bedienen luisterapparaat dat op leenbasis beschikbaar is. Hierdoor 
blijft men betrokken bij wat er in de eigen wijkkerk gebeurt. Het CvD betaalt de 
abonnementskosten. 

 
Augustus 
 

• 06 augustus CvD, Ouderenwerk 
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat 
bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de 
wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt, aan de seniorenmiddagen of aan de 
ouderensoos. Jaarlijks wordt er rondom de oogstdienst een presentje gegeven aan 
ouderen. Tevens wordt financiële hulp aan ouderen gegeven die zich opgeven voor 
de Twenteweek in  ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet (geheel) kunnen dragen. 

 
• 13 augustus, KiA Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen 
een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die 
niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren contacten met moslims. 
Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk 
werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een 
praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. 

 
• 20 augustus CvD, INLIA 

De diaconie-collecte is bestemd voor INLIA. Deze organisatie is een netwerk van 
lokale initiatieven vanuit de kerken van diverse richtingen ten behoeve van 
vluchtelingen in nood. INLIA helpt uitgeprocedeerde vluchtelingen bij de terugkeer 
naar het land van herkomst. Als terugkeer onmogelijk is, zet ze  zich ervoor in dat ze 
toch in Nederland kunnen blijven.  
 

 
• 27 augustus CvD, instellingen plaatselijk 

Het CvD ondersteunt organisaties, die actief zijn op sociaal en maatschappelijk 
terrein in Almelo. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting 
Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen helpt met 
boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn 
Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Maar denk ook aan de vrijwilligers die 
gevangenen in de Karelskamp begeleiden, zoals St. Next en Exodus. 
 

 
September 
 



• 03 september KiA, Werelddiaconaat, Israël: jongeren leren meer over 
mensenrechten 
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit 
van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie 
Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer 
over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er 
ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of 
asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar 
hun landgenoten kijken. 

 
• 10 september PKN Kinderen en jongeren: Goed voorbereid met jongeren op weg 

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. 
Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en 
serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig 
mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een 
totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht 
in samenwerking met lokale gemeenten. 

 
• 17 september KiA, Myanmar: Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie 

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om 
op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 
18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot 
consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember 
om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een 
menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en 
kleinschalige leningen. 

 
• 24 september KiA Syrië, Kerk als plek van hoop en herstel 

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. 
Voor mensen in Syrië is het 
voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk 
is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is 
opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. 
Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! 

 
Oktober 
 

• 01 oktober PKN, Israëlzondag, Kerk en Israël onopgeefbaar verbonden 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel 
van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons 
geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op 
tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het 
gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk 
van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. 

 
• 08 oktober PKN, Pioniersplek: brengt de kerk naar de mensen toe 



In Nederland gaan steeds minder  mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat 
er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een 
nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar 
twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen 
bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de 
Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor 
diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn. 

 
• 15 oktober CvD, , ondersteuningen 

Gemeenteleden en bewoners van Almelo, die in acute financiële problemen zitten of 
hulp bij schuldsanering nodig hebben kunnen een beroep doen op het CvD. Denk 
daarbij aan achterstand in huur of energiekosten, onverwachte medische of tandarts 
kosten. Het CvD ondersteunt hen met een lening en/of gift. Jaarlijks deelt de diaconie 
kerstpakketten uit aan gemeenteleden en inwoners van Almelo, die het financieel 
moeilijk hebben. 
 

 
• 22 oktober KiA Indonesië, Sterke vrouwen in de kerk  

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in 
de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale 
taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van 
vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een 
alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. 

 
• 29 oktober CvD Ouderenwerk 

De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat 
bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de 
wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt, aan de seniorenmiddagen of aan de 
ouderensoos. Jaarlijks wordt er rondom de oogstdienst een presentje gegeven aan 
ouderen. Tevens wordt financiële hulp aan ouderen gegeven die zich opgeven voor 
de Twenteweek in  ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet (geheel) kunnen dragen. 
 

 
November  
 

• 01 november Diaconie: doel te bepalen door wijkdiaconie 
De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de 
wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk 
te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! 

 
• 05 november KiA Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden 

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen 
getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten 
predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? 
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische 
theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze 



rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien 
naar anderen. 

 
• 12 november KiA Libanon, Kansen voor jongeren in achterstandswijk 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet 
te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen 
jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt 
het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er 
huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. 
Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje 
tafelvoetbal of airhockey. 

 
• 19 november CvD, ondersteuningen 

Gemeenteleden en bewoners van Almelo, die in acute financiële problemen zitten of 
hulp bij schuldsanering nodig hebben kunnen een beroep doen op het CvD. Denk 
daarbij aan achterstand in huur of energiekosten, onverwachte medische of tandarts 
kosten. Het CvD ondersteunt hen met een lening en/of gift. Jaarlijks deelt de diaconie 
kerstpakketten uit aan gemeenteleden en inwoners van Almelo, die het financieel 
moeilijk hebben. 
 

 
• 26 november PKN Pastoraat, Met het oog op het einde 

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart 
van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen 
komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van 
pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in 
verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend 
oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. 

 
December 
 

• 03 december KiA Oeganda, Nieuwe kansen voor straatkinderen 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van 
hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school 
en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese 
organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun 
geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak 
kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar 
de stad trekken. 

 
• 10 december KiA Myanmar, Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst 

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische 
land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare 
kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen 
zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een 
kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik 
groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de 
toekomst voorbereid. 



 
• 17 december KiA Binnenlandsdiaconaat, Hulp en perspectief voor mensen zonder 

papieren  
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een 
mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. 
Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op 
sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt 
kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat 
ze nieuwe perspectieven krijgen. 

 
• 24 december PKN Kinderen en Jongeren, Inleven in het Kerstverhaal  

Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze 
personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in 
het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de 
Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven. 

 
• 25 december 1ste Kerstdag KiA, Kinderen in de knel 

Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze 
wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. 
Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en 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 2023 maken we bekend 
welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt. 

 
• 31 december CvD Jeugddiaconaat 

Het ondersteunen van jongeren, die hun gaven en talenten inzetten voor de ander 
dichtbij of ver weg  bij diaconale projecten of jongerenwerkvakanties. Daarnaast kan 
ondersteuning worden geboden aan kinderen in de knel.  

 


