Handreiking voor afkondiging van de
kerkelijke collecten 2018
Hierbij ontvangt u, samen met het nieuwe collecterooster, de
handreiking voor het aankondigen van de 2 e, dat is de kerkelijke
collecte.
Alle collecten, behalve de U- en F-collecten, zijn bestemd voor de
wijk. De collectedoelen in dit boekje zijn bedoeld als voorbeeld voor
wat er met het geld gebeurt. Er is (in principe) geen één-op-één
relatie tussen opbrengsten en kosten, omdat de uitgaven voor de
genoemde doelen in het algemeen veel hoger zijn dan de
collecteopbrengsten. Met deze voorbeelden kunt u de 2e collecte aan
een concreet doel verbinden. Zo kunt u de gemeenteleden duidelijk
maken hoe belangrijk de financiële bijdrage aan het kerkenwerk is.
U kunt de teksten in dit boekje gebruiken voor de afkondiging in de
eredienst en de aankondiging in het wijkblad. U kunt ze eventueel
ook gebruiken als startpunt voor uw eigen formulering van het
collectedoel. Wanneer u voor het genoemde doel op het rooster in
uw wijk weinig uitgaven hebt, kunt u ook een ander doel kiezen. De
U- en F-collecten mogen echter niet veranderd worden.
De opbrengsten komen ten goede aan uw eigen wijkgemeente,
behalve van de U- en F-collectes. Kosten van landelijke en classicale
activiteiten worden door het kerkelijk bureau aan u in rekening
gebracht. Bij de landelijke collectes (U en F) worden folders
gemaakt. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u deze als
wijkkerk zelf in Utrecht bestellen.
Handreiking geprint?
Wilt u deze tekst ook als boekje op papier ontvangen?
Neem dan contact op met het secretariaat kerkelijk bureau,
tel.: (020) 53 53 700 of per e-mail: info@protestantsamsterdam.nl.

- Januari 7 januari: SocialStart (S)
In SocialStart komen jonge afgestudeerde talenten en ervaren
maatschappelijke organisaties bij elkaar. De jongeren zetten zich in
voor organisaties als Leger des Heils, Openbare Bibliotheek
Amsterdam en Streetcornerwork om hen te helpen om sociale
ondernemingen op te zetten. Een samenwerkingsvoordeel waarbij
jonge talenten een kans krijgen op werkervaring en waarbij de nonprofits minder afhankelijk worden van fondsen en subsidies.
7 januari: Onderhoud kerkgebouw (K)
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk
in eigendom heeft. Ook komt het voor dat een (kerk)gebouw wordt
gehuurd voor de vieringen. Dat het gebruik van een kerkgebouw
kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of
huurpand betreft, is duidelijk. Het klein onderhoud komt voor
rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze verantwoordelijkheid
op ons nemen.
14 januari: Wijkdiaconie (W)
14 januari: Crisispastoraat (K)
Soms raakt een mens in crisis, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte
of het overlijden van een naaste. De kerk biedt ondersteuning bij
het richting zoeken en het gaan van de levensweg. We vragen uw
financiële ondersteuning voor dit belangrijke werk.
21 januari: Maaltijd in de Kas voor ongedocumenteerden (S)
Dagelijks vinden veel mensen zonder geldige verblijfsdocumenten
een veilige plek in de overdekte Kas van de Protestantse Diaconie.
Zonder deze plek zouden ze overdag op straat staan. In de Kas
krijgen de bezoekers een warme maaltijd. Verder biedt deze veilige
omgeving een gelegenheid om verder met gasten in gesprek te gaan
over hun situatie en met hen na te denken over een duurzaam
perspectief.
21 januari: Oecumene (F)
Verschillende kerken, één Lichaam
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken.
SKIN (Samen Kerk in Nederland),de landelijke vereniging van deze
kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een

toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en
versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN
wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone
Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid
van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer
gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving.
Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een
postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken
en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te
presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media,
overheid, politiek en samenleving.
28 januari: Wijkdiaconie (W)
28 januari: Catechese en Educatie (F)
Opleiding om meer missionair kerk te zijn
Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en
groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor
de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context
vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je
die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt
predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente
vorm te geven aan meer missionair kerk zijn. De opleiding wordt
verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie
(PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers
trekken twee jaar lang tijdens een- of tweedaagse bijeenkomsten
intensief met elkaar op. Met de bijdragen via deze collecte kan het
PCTE deze en andere vormen van training aanbieden.

- Februari 4 februari: Kerk in Actie Werelddiaconaat - Kinderen uit
slavernij in Ghana (L)
James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet
naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In
2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds
als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische
stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij
deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En
kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden
met familie en onderwijs.

4 februari: Kindernevendienst (K)
Elke zondag is er een kindernevendienst. Hiervoor maken we met
z’n allen kosten. Naast de werkmaterialen en de cadeautjes bij het
afscheid van de nevendienst zijn er bijkomende kosten voor het
stoken van de ruimte, de voorbereidingstijd van de predikant etc.
Helpt u mee om dit belangrijke werk mogelijk te maken?
11 februari: Wijkdiaconie (W)
11 februari: Missionair werk (U1)
Help de nieuwe kerk in Nieuw Vennep
CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders.
Een kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme
gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen
elkaar weer echt zien staan. Juist de ‘gewone’ dagelijkse
contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of overblijfmoeders
zijn belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling
van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor
Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als
gezamenlijke maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine
groepen en tienerwerk. Het verlangen is om vanuit deze pioniersplek
een nieuwe pioniersplek voort te laten komen. Steun met uw
collecte deze en andere pioniersplekken.
18 februari: Wijkondersteuning (S)
Diaconale wijkopbouwwerkers zijn uw aanspreekpunt voor vragen
over diaconaat in de wijk, samenwerking met andere organisaties,
ondersteuning bij projecten en bij specifieke thema’s zoals
schuldhulpverlening, voedselbanken en buurtdialogen. Het werk van
de wijkdiaconie wordt zo ondersteund door de centrale Diaconie.
Vandaag wordt gecollecteerd voor hun werkzaamheden.
18 februari: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de
gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de
Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op
deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de
eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van
de eredienst.

25 februari: Wereldhuis (S)
In het Wereldhuis van de Diaconie kunnen ongedocumenteerde
migranten terecht voor informatie en advies, scholing en cultuur. De
informatie over de basisrechten in de gezondheidszorg maakt hen
minder kwetsbaar en door het onderling contact verbreden zij hun
netwerk. Het Wereldhuis biedt migranten de mogelijkheid om zelf op
zoek te gaan naar nieuwe perspectieven, te ontspannen en hun
sociale netwerken te versterken. Met uw gift maakt u de activiteiten
in het Wereldhuis mogelijk.
25 februari: Pastoraat onder ouderen (K)
De toenemende vergrijzing van onze samenleving brengt specifieke
problemen met zich mee waarvoor de kerken aandacht willen
vragen. Zowel thuiswonende ouderen als bewoners in verzorgingsen verpleegtehuizen verdienen pastorale zorg. Graag vragen wij
daarom uw aandacht voor de collecte die voor de instandhouding
van dit ouderenpastoraat wordt gehouden.

- Maart 4 maart: Wijkdiaconie (W)
4 maart: Kerk in Actie collecte - Zending (40dagentijd)
(Papoea) (U2)
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet
vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel
voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn
nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar
verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bij
belstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen
een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun
schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug
naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of
starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer
vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo
mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook
hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende
generaties doorgaat.

11 maart: Kerk in Actie Werelddiaconaat - Aandacht voor
mensen in de knel in Almere
De protestantse gemeente Almere is innovatief in haar
armoedebestrijding. Zij werkt via het zogenaamde ‘voedsel – voor
zorgprincipe’. Als mensen bij het voedselloket aankloppen, vinden ze
gelijk aansluiting in een netwerk van zorgaanbieders en andere
sociale projecten. Dat maakt dat klanten gemiddeld maar 3
maanden gebruik maken van het voedselloket en er structureel iets
gedaan wordt aan de situatie (maatschappelijk en financieel) waarin
zij verkeren.
11 maart: Kerkvernieuwing in de wijk (K)
Als Amsterdamse kerken willen we aantrekkelijk en wervend zijn
voor bestaande én nieuwe, jongere doelgroepen. Kerken die
meegaan met de tijd. Om dat te bereiken hebben we een aantal jaar
geleden een proces van stedelijke vernieuwing in gang gezet.
Sindsdien is er veel goeds gebeurd. Naast vernieuwing in de wijken
zijn er nieuwe projecten gestart die zich richten op de hele stad. Ook
in onze wijk willen we vernieuwend bezig zijn. [Noem hier eventueel
iets van wat uw wijk aan kerkvernieuwing doet.] We vragen u om dit
proces van harte te ondersteunen.
18 maart: Kerk en School (S)
Amsterdamse scholieren komen via de maatschappelijke stage in
aanraking met het veelzijdige werk van de Protestantse Kerk
Amsterdam. Scholieren zetten zich in bij het Straatpastoraat, de
voedselbanken, het Wereldhuis, Kerk & Buurt, etc. Zo ontdekken
scholieren dat zij iets te bieden hebben aan de maatschappij.
Bovendien zien scholieren met eigen ogen welk bijzonder werk de
kerk doet in de stad.
18 maart: PR en communicatie (K)
In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We zullen
onze activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de
mensen moeten brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in
deze tijd is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen
en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere
manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren.
Deze collecte is voor de bestrijding van de daarmee gepaard gaande
kosten.

25 maart: Wijkdiaconie (W)
25 maart: Tienerwerk (K)
Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren
vraagt steeds weer opnieuw een eigentijdse aanpak en creativiteit.
Daarom deze collecte om het tienerwerk te ondersteunen.
29 maart (Witte donderdag): Wijkdiaconie (W)
29 maart (Witte donderdag): Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente
en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het
leven krijgen hier een plaats.
30 maart (Goede vrijdag): Geen diaconale collecte
30 maart (Goede vrijdag): geen kerkelijke collecte
31 maart (Stille zaterdag): Wijkdiaconie (W)
31 maart (Stille zaterdag): Jeugdwerk (K)
Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt om een creatieve en
eigentijdse aanpak. Om ouders en jeugdleiders in de wijken hierbij
terzijde staan is in Amsterdam een beroepskracht aangesteld. Daar
kunnen we gebruik van maken, maar de organisatie van projecten
en activiteiten kost wel geld.
Het belang van dit werk wordt mede onderstreept doordat de kerk
van morgen wordt gevormd door de jeugd van vandaag; sterker
nog: ook kinderen, tieners en jongeren zijn de kerk van nu!

- April –
1 april (pasen): Wijkdiaconie (W)
1 april (pasen): Paascollecte voor de kerk (K)
8 april: Sociale Kruidenier Amsterdam Noord (S)
Bij de Sociale Kruidenier van de Protestantse Diaconie kunnen
mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Amsterdam hun
boodschappen doen. Ze krijgen hiervoor een maandelijks tegoed en

betalen een deel zelf. De winkel blijkt in een grote behoefte te
voorzien. In november 2017 werd daarom een tweede winkel van de
Sociale Kruidenier in de Ark in Amsterdam Noord geopend.
8 april: Toerusting en vorming (K)
Met deze collecte wordt aandacht gevraagd voor het werk op het
gebied van educatie en toerusting. Dit werk is gericht op
ondersteuning van ambtsdragers en gemeenteleden en op het
vervaardigen van materiaal voor kring-, cursus- en trainingswerk.
15 april Wijkdiaconie (W)
15 april: Pastoraat bij huwelijken (K)
Een van de vele taken van de predikant is het sluiten van huwelijken
voor Gods aangezicht en de pastorale begeleiding van het
bruidspaar naar het huwelijk toe en na de grote dag. We maken
daar graag tijd voor vrij. In 2012 is alle informatie over trouwen in
de kerk samengebracht op één website: www.TrouweninMokum.nl
22 april: Drugspastoraat (S)
Met twee pastores en zo’n veertig vrijwilligers zorgt het
Drugspastoraat ervoor dat (ex)drugsgebruikers niet vergeten
worden. Vooral bij ziekte, detentie en in situaties van ernstige
vereenzaming wil het Drugspastoraat hen laten zien dat er om hen
gegeven wordt. Het hart van de gemeenschap van het
Drugspastoraat klopt in de vieringen op zondagmiddag in de Crypte.
Verder is er open spreekuur. Voor een kop koffie, een luisterend oor
of concrete hulpverlening.
22 april: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de
gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de
Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op
deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de
eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van
de eredienst.
29 april: Bureau Straatjurist (S)
Amsterdamse dak- en thuislozen die tussen wal en schip vallen
kunnen bij Bureau Straatjurist terecht. Bureau Straatjurist werkt
aanvullend op de reguliere hulpverlening.

Dak- en thuislozen die niet terecht kunnen bij andere hulpverleners
kunnen individuele ondersteuning van Bureau straatjurist krijgen.
Dat kan gaan om informatie en advies, bemiddeling, ondersteuning,
coördinatie van hulpverlening op meerdere terreinen of begeleide
doorverwijzing.
29 april: Dovenpastoraat (K)
Het dovenpastoraat verdient onze bijzondere aandacht.
Communicatie met dove mensen vraagt van ons en van hen veel
inspanning. Vanuit de landelijke kerk wordt onder meer op het punt
van communicatie deskundige ondersteuning geboden.

- Mei 6 mei: Stichting Shiva (S)
ShivA is een afkorting voor Spiritualiteit, hiv & Aids. Stichting ShivA
is er voor mensen die zelf hiv of Aids hebben en hun familie,
vrienden, nabestaanden en mensen die werken met mensen met hiv
en Aids, vrijwillig of professioneel. ShivA ontwikkelt activiteiten
rondom spiritualiteit, hiv en Aids. Ze organiseren activiteiten zoals
retraites, weekenden voor migranten met hiv en Aids en andere
bijeenkomsten.
6 mei: Missionair Werk & Kerkgroei (U3)
Help de nieuwe kerk in Deventer
Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen
met creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan
een programma dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing.
Samen met twijfelaars, niet-weters, atheïsten en gelovigen gaat de
community op zoek naar actuele vormen van kerkzijn. Ze neemt het
goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de toekomst. In
kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie
uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere
klassieke geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse
vorm van spiritualiteit die aansluit bij het dagelijks leven van de
huidige generatie.
10 mei (Hemelvaart): Wijkdiaconie (W)
10 mei (Hemelvaart): Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente

en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het
leven krijgen hier een plaats.
13 mei: Wijkdiaconie (W)
13 mei: Kerkmuziek (K)
De kerkmuziek is onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Wat is
een kerkdienst zonder muziek (en dus zonder musicus)? Dat dit ons
veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte.
20 mei (Pinksteren): Straatpastoraat (S)
Mensen die bekend zijn met het leven op straat kunnen terecht bij
het Straatpastoraat. Het is een plek waar mensen hun verhaal kwijt
kunnen, waar zij leren hoe hun verhaal te vertellen en waar anderen
in de samenleving hun verhalen horen. De Straatpastor organiseert
voor deze mensen momenten van menselijk contact, bezinning en
gesprek. Dat gebeurt door bezoek- en groepsactiviteiten, zoals:
meditatie, gespreksgroep, koor en theater. De activiteiten worden
medemogelijk gemaakt door deze collecte.
20 mei Pinksterzendingscollecte (U4)
(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoegeloof om
christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks
lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs
gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt
kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en
ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te
verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen
en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij
alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers
worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen
kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat
MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende
gemeenschappen van hoop te zijn.
27 mei: Wijkdiaconie (W)

27 mei: Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente
en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het
leven krijgen hier een plaats.

- Juni 3 juni: Wijkdiaconie (W)
3 juni: Kerk als plaats van stilte (K)
De kerk biedt als een van de weinige plekken in de stad de ruimte
om stil te zijn en stilte te ervaren. Bijvoorbeeld [uiteraard alleen
indien uw kerk dat heeft] in ons stiltecentrum, bij de […]groep en in
de dienst. Stilte, mogelijkheid tot inkeer, is veel waard. Vandaag
collecteren we om die mogelijkheid tot stilte te kunnen bieden.
10 juni: Kerk in actie Werelddiaconaat - Guatemala (L)
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke
burgeroorlog die het land decennia lang teisterde. De sociale en
economische ongelijkheid in het land zijn groot. Vooral jongeren die
tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot
onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum
Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot
imker of een opleiding textiel bedrukken. Dit jaar wil het Centrum 80
jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in
(mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?
10 juni: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de
gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de
Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op
deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de
eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van
de eredienst.
17 juni: Kerk in actie Binnenlands Diaconaat – Inloophuis als
rustpunt (L)
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal
en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of
psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen

op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn.
Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een
maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse
inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door
Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000
vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die
klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met
deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen
gezien en gehoord worden.
17 juni: Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente
en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het
leven krijgen hier een plaats.
24 juni: Wijkdiaconie (W)
24 juni: Jeugdwerk (K)
Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt om een creatieve en
eigentijdse aanpak. Om ouders en jeugdleiders in de wijken hierbij
terzijde staan is in Amsterdam een beroepskracht aangesteld. Daar
kunnen we gebruik van maken, maar de organisatie van projecten
en activiteiten kost wel geld.
Het belang van dit werk wordt mede onderstreept doordat de kerk
van morgen wordt gevormd door de jeugd van vandaag; sterker
nog: ook kinderen, tieners en jongeren zijn de kerk van nu!

- Juli 1 juli: Wijkdiaconie (W)
1 juli: Onderhoud kerkgebouw (K)
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk
in eigendom heeft. Ook komt het voor dat een (kerk)gebouw wordt
gehuurd voor de vieringen. Dat het gebruik van een kerkgebouw
kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of
huurpand betreft, is duidelijk. Het klein onderhoud komt voor
rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze verantwoordelijkheid
op ons nemen.

8 juli: Stichting Present (S)
Stichting Present biedt ondersteuning aan Amsterdammers die zich
vrijwillig in willen zetten voor een ander. Ze willen de brug slaan
tussen betrokken mensen die van alles te bieden hebben en hun
stadgenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken. Voorbeelden:
helpen met verhuizen, een huiskamer schilderen, opknappen van
een tuin, schoonmaken van een wijk of huis, een dagje uit met
ouderen. Present werkt samen met verschillende maatschappelijke
organisaties en woningcorporaties.
8 juli: Kosten activiteiten kerkenraad (K)
De collecte van vandaag is voor de kerk. Uit alle activiteiten van de
kerk zetten we vandaag het spotlicht op de kerkenraad. Wij als
wijkgemeente doen veel en de kerkenraad coördineert dat. Het zijn
(op de predikant na) allemaal vrijwilligers, maar de activiteiten zelf
brengen natuurlijk wel kosten met zich mee. Houdt u dat in
gedachten bij deze collecte.
15 juli: Wijkdiaconie (W)
15 juli: Tienerwerk (K)
Wat is de kerk zonder jeugd? Het benaderen van jeugd en jongeren
vraagt steeds weer opnieuw een eigentijdse aanpak en creativiteit.
Daarom deze collecte om het tienerwerk te ondersteunen.
22 juli: Koopvaardijpastoraat (S)
In de Nederlandse havens bezoeken predikanten en pastorale
werkers de schepen. Op deze manier kunnen zeevarenden hun hart
even luchten of gewoon eens een gesprek in het Nederlands voeren.
Een aantal pastores is getraind in het bieden van hulp bij
traumatische situaties.
22 juli: Toerusting en vorming (K)
Bij deze collecte wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor het
werk op het gebied van educatie en toerusting. Dit werk is gericht
op ondersteuning van ambtsdragers en gemeenteleden en op het
vervaardigen van materiaal voor kring-, cursus- en trainingswerk.
29 juli: Straatpastoraat (S)
Mensen die bekend zijn met het leven op straat kunnen terecht bij
het Straatpastoraat. Het is een plek waar mensen hun verhaal kwijt
kunnen, waar zij leren hoe hun verhaal te vertellen en waar anderen

in de samenleving hun verhalen horen. De Straatpastor organiseert
voor deze mensen momenten van menselijk contact, bezinning en
gesprek. Dat gebeurt door bezoek- en groepsactiviteiten, zoals:
meditatie, gespreksgroep, koor en theater. De activiteiten worden
medemogelijk gemaakt door deze collecte.
29 juli: Onderhoud orgel (K)
Het orgel neemt in een belangrijke plaats in in de kerkdienst. Het is
daarom belangrijk dat het orgel goed werkt en zuiver speelt. Het
moet gestemd en onderhouden worden. Daarom vandaag een
collecte voor het orgel. (NB Heeft uw wijkgemeente geen orgel,
zamel dan geld in voor de piano of andere vormen van kerkmuziek)

- Augustus 5 augustus: Wijkdiaconie (W)
5 augustus: Eigen wijkproject (keuze wijk) (K)
Onze wijkgemeente heeft veel activiteiten. Eén daarvan is … [keuze
kerkenraad].
12 augustus: Burennetwerk (S)
Amsterdammers die hun buren graag een handje helpen en mensen
die wel wat hulp kunnen gebruiken worden door het Burennetwerk
aan elkaar gekoppeld. Het gaat daarbij om kleine klusjes als
boodschappen doen, een lamp ophangen of samen een wandeling
maken. In elke wijk creëert het Burennetwerk netwerkjes waarin het
vanzelfsprekend is dat buren elkaar helpen. Zo wil Burennetwerk de
onderlinge inzet in de stad stimuleren.
12 augustus: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de
gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de
Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op
deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de
eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van
de eredienst.
19 augustus: Wijkdiaconie (W)

19 augustus: Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente
en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het
leven krijgen hier een plaats.
26 augustus: Stichting Not for Sale (S)
Stichting Not for Sale maakt onderdeel uit van een internationale
organisatie die sociaal ondernemen inzet om mensenhandel te
bestrijden. De Nederlandse stichting is sinds 2012 actief en opereert
zelfstandig. Haar missie is om slachtoffers van mensenhandel een
nieuw perspectief op de toekomst te geven. Dit doet de stichting
door het aanbieden van leerwerktrajecten in de sociale horeca
ondernemingen Dignita.
26 augustus: Onderhoud kerkgebouw (K)
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk
in eigendom heeft. Ook komt het voor dat een (kerk)gebouw wordt
gehuurd voor de vieringen. Dat het gebruik van een kerkgebouw
kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of
huurpand betreft, is duidelijk. Het klein onderhoud komt voor
rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze verantwoordelijkheid
op ons nemen.

- September –
2 september: Mission House (S)
In het Mission House wonen een jaar lang jongeren uit heel Europa.
Ze werken dagelijks als vrijwilliger met daklozen, verslaafden,
terminaal zieke mensen, zeevarenden, migranten, psychiatrisch
patiënten en kinderen in sociaal zwakke buurten. De projectleider,
huisleider en een vrijwilligersteam van ‘huisvrienden’ begeleiden het
Mission House-project.
2 september: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de
gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de
Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op
deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de
eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van
de eredienst.

9 september: Eettafel in de Week tegen eenzaamheid (S)
In de Week tegen Eenzaamheid vinden in het hele land activiteiten
plaats ter bestrijding van het urgente probleem van eenzaamheid.
Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van veel organisaties rond
eenzaamheid, vraagt hier speciale aandacht voor. De Diaconie
maakt deel uit van de Coalitie Erbij Amsterdam en organiseert in de
week een eettafel voor mensen die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.
9 september: (landelijk) jeugdwerk Prot. Kerk (F)
Jeugdwerkmateriaal
Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor
inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het
allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP
ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via
prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden
programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP
kennis en ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers
bij hun belangrij ke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde
delen met kinderen en jongeren. De collecteopbrengst wordt onder
meer besteed om deze programma’s en ideeën te ontwikkelen.
16 september: Wijkdiaconie (W)
16 september: Vredeswerk (F)
Werken aan vrede is urgenter dan ooit
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op
de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie
toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als
Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met
plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden
aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in
oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan
vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen
Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun
voor. Doet u mee?
23 september: Stap Verder (S)
Stap Verder is het diaconaal oecumenisch centrum van de zes
kerken van de Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost. Het centrum wil
inwoners van Zuidoost steunen om een stap verder te komen in hun
leven door middel van diverse activiteiten, zoals een spreekuur, een

kenniscentrum, taallessen en een ouder- en kindproject. Er wordt
nauw samengewerkt met het SMA (‘Afrikahuis’) en met Dokters van
de Wereld. Met uw hulp steunt de diaconie dit belangrijke initiatief
van de kerken in Zuidoost.
23 september: Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente
en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het
leven krijgen hier een plaats.
30 september: Kruispost (S)
Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in
de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden,
daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar weten zo’n
3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 6500
consulten.
Het werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo
hulpverleners. Het team bestaat uit tachtig vrijwilligers en
medewerkers.
30 september: Kerkmuziek (K)
De kerkmuziek is onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Wat is
een kerkdienst zonder muziek (en dus zonder musicus)? Dat dit ons
veel waard is, kan blijken uit de opbrengst van deze collecte.

- Oktober 7 oktober: Wijkondersteuning (S)
Diaconale wijkopbouwwerkers zijn uw aanspreekpunt voor vragen
over diaconaat in de wijk, samenwerking met andere organisaties,
ondersteuning bij projecten, en bij specifieke thema’s zoals
schuldhulpverlening, voedselbanken en buurtdialogen. Het werk van
de wijkdiaconie wordt zo ondersteund door de centrale Diaconie.
Vandaag wordt gecollecteerd voor hun werkzaamheden.
7 oktober: Kerk en Israël (F)
Het gesprek houdt nooit op
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel
element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de
Joodse
traditie.
De
Protestantse
Kerk
onderstreept
de

verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er
contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme
ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te
nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de
Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en
netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël
Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw
steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het
gesprek met en over Israël nooit op zal houden.
14 oktober: Kerk in Actie/ Werelddiaconaat (L)
Leven van vis en toerisme in de bergen van Nepal
14 oktober: Jeugdwerk (K)
Het benaderen van jeugd en jongeren vraagt om een creatieve en
eigentijdse aanpak. Om ouders en jeugdleiders in de wijken hierbij
terzijde staan is in Amsterdam een beroepskracht aangesteld. Daar
kunnen we gebruik van maken, maar de organisatie van projecten
en activiteiten kost wel geld.
Het belang van dit werk wordt mede onderstreept doordat de kerk
van morgen wordt gevormd door de jeugd van vandaag; sterker
nog: ook kinderen, tieners en jongeren zijn de kerk van nu!
21 oktober: Kuria (S)
In hospice Kuria verblijven mensen die in de laatste weken van hun
leven zijn. Kuria biedt palliatieve terminale zorg en richt zich op een
zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het hospice draait op
toegewijde medewerkers en op heel veel vrijwilligers. Daarnaast is
Kuria ook betrokken bij een buddyproject, waarin buddy's op
vrijwillige basis optrekken met ongeneeslijke zieken.
21 oktober: Kosten eredienst – verwarming (K)
De koude maanden komen er weer aan, dus ook het stookseizoen.
Het verwarmen van de kerk voor een dienst kost veel geld. Omdat
we er toch graag warm bij willen zitten wordt deze collecte
gehouden.
28 oktober: Wijkdiaconie (W)
28 oktober: Hervormingsdag – kerkvernieuwing (K)

- November 4 november: Wijkdiaconie (W)
4 november: Kerk in Actie / zending (Brazilië) (U5)
Meer kansen voor inheemse bevolking
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij
is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet
voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en
niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse
volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg
en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan
veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met
uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen
inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en
leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat
mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer
te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit
onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee
over de lesstof en –materialen.
11 november: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat- Exodus
(L)
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de
criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op
eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen
een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven
na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een
structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en
zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken
- werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in
gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder
in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden,
ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee om
(ex)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun
gevangenschap?
11 november: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt
gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van
Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt
deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van

de
de
op
de

eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van
de eredienst.
18 november: Stichting de Sluis(S)
In 2016 is in Zaanstad een justitiële inrichting geopend, die in de
plaats komt van de bestaande gevangenissen in de regio; de
Haarlemse Koepel en de Amsterdamse Bijlmerbajes.
De
Protestantse Diaconie participeert in een nieuwe stichting voor
gevangenenzorg ‘de Sluis’.
In de gevangenis in Zaandam
ondersteunt
deze
stichting
professionele
medewerkers
en
vrijwilligers bij het organiseren van vieringen, gespreksgroepen,
ouder-kind activiteiten en wordt waar nodig diaconale ondersteuning
geboden.
Ook na vrijlating kunnen ex-gedetineerden en hun
families een beroep doen op de stichting. Met uw gift maakt u het
werk van stichting de Sluis binnen én buiten de muren van de
gevangenis mogelijk.
18 november: Pastoraat rond verlies (K)
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de
gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Vaak gaat
daar een intensief pastoraal proces aan vooraf en/of worden de
nabestaanden pastoraal begeleid. Met uw bijdrage aan deze collecte
steunt u dit belangrijke kerkenwerk.
25 november: Diensten voor gehandicapten (S)
Jaarlijks zijn er in de protestantse kerken in Amsterdam en
Omgeving kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke
beperking. Deze diensten noemen we 'inclusieve diensten'. De opzet
en uitwerking van de dienst is eenvoudig. Uit ervaring is gebleken
dat alle kerkbezoekers van deze diensten genieten, omdat er zoveel
blijdschap en spontaniteit vanuit gaat. Een leerschool in geloven! Uw
bijdrage maakt deze bijeenkomsten mede mogelijk.
25 november: Kerkmuziek: Koren (K)
Een koor, cantorij of zanggroep in de kerkdienst geeft altijd iets
extra’s. [U kunt hier een voorbeeld in uw kerk noemen] Deze
collecte is bestemd voor deze vorm van opluistering van de dienst.

- December 2 december: Wijkdiaconie (W)
2 december: Missionair Werk & Kerkgroei (U6)
Help de nieuwe kerk in Bilthoven
‘De Kelder’ is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven.
Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad
in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De
focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn
activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen
voetballen en Song & Stories waarbij de jongeren tijdens een
zesgangendiner met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema.
Er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten, zoals een Youth Alphacursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij iemand thuis waar
leven en geloof gedeeld worden.
9 december: Dovenpastoraat (S)
Of je nu horend bent of doof iedereen hoort er bij in de kerk. Omdat
communicatie met dove mensen veel inspanning vraagt is er het
Dovenpastoraat. In Amsterdam is dovenpastor Wieger Pantjes
werkzaam. Mede door zijn werk worden vele dove mensen bereikt
en kan er iedere week een kerkdienst voor dove mensen worden
gehouden.
9 december: PKN Pastoraat (F)
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.

16 december: Sociale Kruidenier (S)
Bij de Sociale Kruidenier van de Protestantse Diaconie kunnen
mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Amsterdam hun
boodschappen doen. Ze krijgen hiervoor een maandelijks tegoed en
betalen een deel zelf. De winkel heeft een assortiment van houdbare
producten en non-food. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een
ontmoetingsplaats voor een kop koffie, om even op adem te komen
en voor activiteiten die mensen in armoede een kans biedt om hun
bestaan weer op orde te krijgen.
16 december: Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente
en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het
leven krijgen hier een plaats.
23 december: Wijkdiaconie (W)
23 december: Eredienst (K)
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de
gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de
Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op
deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de
eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van
de eredienst.
24 december (Kerstnacht): Wijkdiaconie (W)
24 december (Kerstnacht): Kerstcollecte eigen doel (K)
De kerkenraad heeft besloten de kerstcollecte te bestemmen voor …
(zelf in te vullen)
25 december (Kerst): Kerk in Actie/Kinderen in de knel (L)
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een
donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun
ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij
groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.
Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst
bestemd is voor kinderprojecten!

25 december (Kerst): Pastoraat (K)
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente
en in specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over
wetenschap, grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het
leven krijgen hier een plaats.
30 december: Wijkdiaconie (W)
30 december: Eigen wijkproject (K)
31 december (Oudjaar): Geen diaconale collecte
31 december (Oudjaar): Eindejaarscollecte voor de kerk (K)
De opbrengst van de eindejaarscollecte is geheel bestemd voor de
eigen wijkgemeente.

1e Collecte DIACONIE

Datum

2e Collecte KERK

Doel

Doel

S
W
S
W

Social Start
7
Wijkdiaconie
14
Maaltijden in de Kas voor ongedocumenteerden21
Wijkdiaconie
28

januari
januari
januari
januari

L
W
S
S

Kerk in actie Werelddiaconaat
Wijkdiaconie
Wijkondersteuning
Wereldhuis

februari
februari
februari
februari

W
L
S
W
W

4
11
18
25

K Onderhoud kerkgebouw
K Crisispastoraat
F Oecumene
F Catechese en educatie
K
U1
K
K

Kindernevendienst
Missionair werk/Help de kerk in Nieuw Vennep
Eredienst
Pastoraat onder ouderen

Wijkdiaconie
Kerk in actie Binnenlands Diaconaat
Kerk en School
Wijkdiaconie
Wijkdiaconie
geen diaconale collecte
W Wijkdiaconie

4
11
18
25
29
30
31

maart
U2 Kerk in actie / Voorjaarszending
maart
K Kerkvernieuwing in de wijk
maart
K PR en communicatie
maart
K Tienerwerk
Witte Donderdag K Pastoraat
Goede Vrijdag
geen kerkelijke collecte
Stille zaterdag
K Jeugdwerk

W
S
W
S
S

Wijkdiaconie
Sociale Kruidenier- Amsterdam Noord
Wijkdiaconie
Drugspastoraat

Bureau Straatjurist

1
8
15
22
29

pasen
april
april
april
april

K
K
K
K
K

S
W
W
S
W

Stichting Shiva
Wijkdiaconie
Wijkdiaconie
Straatpastoraat
Wijkdiaconie

6
10
13
20
27

mei
Hemelvaart
mei
Pinksteren
mei

U3
K
K
U4
K

W
L
L
W

Wijkdiaconie
Kerk in actie Werelddiaconaat
Kerk in actie Binnenlands Diaconaat
Wijkdiaconie

3
10
17
24

juni
juni
juni
juni

K
K
K
K

Kerk als plaats van stilte
Eredienst
Pastoraat
Jeugdwerk

W
S
W
S
S

Wijkdiaconie
Stichting Present
Wijkdiaconie
Koopvaardijpastoraat
Straatpastoraat

1
8
15
22
29

juli
juli
juli
juli
juli

K
K
K
K
K

Onderhoud kerkgebouw
Kosten activiteiten kerkenraad
Tienerwerk
Toerusting en vorming
Onderhoud orgel

W
S
W
S

Wijkdiaconie
Burennetwerk
Wijkdiaconie
Stichting Not for Sale

5
12
19
26

aug
aug
aug
aug

K
K
K
K

Eigen wijkproject (keuze wijk)
Eredienst
Pastoraat
Onderhoud kerkgebouw

S
S
W
S
S

Mission House
2
Langste eettafel- week tegen de eenzaamheid 9
Wijkdiaconie
16
Stap Verder
23
Kruispost
30

sep
sep
sep
sep
sep

K Eredienst
F (landelijk) jeugdwerk Prot. Kerk
F Vredeswerk
K Pastoraat
K Kerkmuziek

S
L
S
W

Wijkondersteuning / Kerk en buurt
Kerk in Actie/Werelddiaconaat
Kuria
Wijkdiaconie

7
14
21
28

okt
okt
okt
okt

F Kerk en Israël
K Jeugdwerk
K Kosten eredienst: verwarming
K Hervormingsdag: kerkvernieuwing

W
L
S
S

Wijkdiaconie
Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat
Stichting de Sluis
Diensten voor gehandicapten

4
11
18
25

nov
nov
nov
nov

U5
K
K
K

Kerk in Actie / zending
Eredienst
Pastoraat rond verlies
Kerkmuziek: Koren

W
S
S
W
W
L
W

Wijkdiaconie
Dovenpastoraat
Sociale Kruidenier
Wijkdiaconie
Wijkdiaconie
Kerk in Actie / Kinderen in de Knel
Wijkdiaconie
Geen diaconale collecte

2
9
16
23
24
25
30
31

dec
dec
dec
dec
Kerstnacht
Kerst
dec
Oudjaar

U6
F
K
K
K
K
K
K

Missionair Werk & Kerkgroei
PKN Pastoraat
Pastoraat
Eredienst
Kerstcollecte eigen doel
Pastoraat
Eigen wijkproject (keuze wijk)
Eindejaarscollecte voor de kerk

Paascollecte voor de kerk
Toerusting en vorming
Pastoraat bij huwelijken
Eredienst
Dovenpastoraat
Missionair Werk & Kerkgroei
Pastoraat
Kerkmuziek
Pinksterzendingscollecte
Pastoraat

