
Handreiking Collecterooster PGU 2019 – Vastgesteld in tweede lezing, AK 28 januari 2019 

  

1 

Waar collecteren we voor?  
Toelichting bij het Collecterooster PGU 2019  
 

Deze handreiking is onderverdeeld in plaatselijke collecten (rood) en landelijke collecten (groen). Bij elke collecte staat een toelichting die kan worden 
overgenomen in het wijkkerkblad, op de wijkwebsite, etc. Het collecterooster geldt voor de Protestantse Gemeente Utrecht en is in eerste lezing vast-
gesteld door de Algemene Kerkenraad Groot op. Alleen na toestemming van de Algemene Kerkenraad Klein (AKK) kan hiervan afgeweken worden 
(mail dan naar: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl). 
 
In een eredienst is de eerste collecte altijd voor een diaconaal doel en de tweede collecte voor pastoraat en instandhouding van kerk en gemeente.  
 
De collecten voor de wijkdiaconie (35) zijn bestemd voor de primaire taak van de wijkdiaconie (= individuele hulpverlening). Houdt de wijkdiaconie 
geld over, dan beslist zij zelf over de diaconale besteding hiervan. De kerkrentmeesterlijke collecten voor ‘opbouw wijkgemeente’ (43) zijn bestemd 
voor het in stand houden van de wijkgemeente.  
 
Daarnaast zijn er collecten voor stedelijke doelen: Diaconaal Buurtwerk (6), Stedelijke diaconaal werk (8, waarvan één specifiek voor vernieuwing) 
Eindejaarscollecte (1), Pioniersplekken (5), Studentenpastoraat (3), Oecumene in Utrecht (1).  
 
In het rooster zijn de collecten opgenomen uit het landelijk Collecterooster 2019 Protestantse Kerk (www.protestantsekerk.nl/geven/collecterooster, 
op 3 na: 2 voor Kerk in Actie-Binnenlands Diaconaat (17/3 en 7/7) en 1 voor de dorpskerken (10/11). Het schrappen hiervan is te verdedigen omdat 
de PGU op deze terreinen - in tegenstelling tot kleinere gemeenten - eigen stedelijk werk financiert of uit stedelijke fondsen bijdraagt. Wil men een 
geschrapte landelijke collecte tóch houden, dan is een drempelcollecte bij de uitgang een optie. 
 
Opmerkingen/veranderingen t.o.v. 2018 

 Collecten voor vieringen in zorgcentra maken plaats voor stedelijk diaconaal werk en nieuw kerkenwerk (pioniersplekken).  

 Bij de stedelijke diaconale collecten is achtergrondinformatie toegevoegd, waarmee betrokkenen promotiemateriaal kunnen opvragen 
ter verspreiding in de kerk en onderbouwing van de collecte. 

 
 

mailto:bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl
http://www.protestantsekerk.nl/geven/collecterooster
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Dit stedelijke collecterooster staat ook op www.pgu.nu. Over de landelijke collecten is informatie, materialen e.d. te vinden via www.kerkinactie.nl en 
www.protestantsekerk.nl/geven/collecterooster 
 

1ste collecte 2de collecte 

dI 1 jan. Wijkdiaconie 

De opbrengst van de collecte voor de wijkdiaconie is be-
stemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die 
financieel of materieel in de knel zijn gekomen (individuele 
hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiakenen in staat 
om mensen in kwetsbare situaties te helpen met bijvoor-
beeld een wasmachine, kleding, vergoeding van bijzondere 
medische kosten of praktische hulp bij schuldsanering. 

Opbouw wijkge-
meente 

De opbrengst van de collecte opbouw wijkgemeente is een 
aanvulling op de Actie Kerkbalans en dient ter dekking van 
de kosten (en mogelijk het tekort) van de eigen wijkge-
meente. De kosten hebben met name betrekking op het 
pastoraat (predikant en/of pastoraal werker), de salarislas-
ten van de koster en de kerkmusicus, kosten van onder-
houd en gebruik van kerkgebouw en/of wijkgebouw, en de 
kosten van erediensten en wijkwerk. 

Nieuwjaarsdag / 
Kerstvakantie 

Zo 6 jan. 
Stedelijk diaco-
naal werk: Villa 
Vrede 

De Protestantse Gemeente Utrecht steunt organisaties in 
onze stad die vluchtelingen helpen. Gevluchte medemen-
sen kunnen vaak geen kant op. Wie is uitgeprocedeerd of 
in een vervolgprocedure is beland, krijgt nauwelijks onder-
steuning van de overheid. Werken mag niet en er is geen 
recht op bijstand en verzekeringen. Het evangelie leert ons 
dat ieder mens belangrijk is. Ieder mens is het waard om 
gezien te worden en zich te kunnen ontplooien. Daarom 
steunt de Protestantse Diaconie Utrecht Villa Vrede. In de 
voormalige Marcuskerk biedt Villa Vrede mensen zonder 
verblijfstatus een plek voor ontmoeting, ontspanning en 
ontwikkeling.  
Voor meer informatie en promotiemateriaal: zie 
www.villavrede.nl. Opvragen van promotiemateriaal kan bij 
coördinator Wilma Rozenga via info@villavrede.nl.  

Pioniersplekken  

Deze collecte is bestemd voor projecten die door het Ad 
Voogt Fonds van de Protestantse Gemeente Utrecht 
worden ondersteund en die gericht zijn op nieuw kerken-
werk. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn 
voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belang-
rijke uitgangspunten zijn afstemming op de context, wer-
ken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame 
gemeenschapsvorming. De Protestantse Gemeente 
Utrecht kent drie pioniersplekken. De collecte is bestemd 
voor de activiteiten van De Haven (www.dehaven-
kanaleneiland.nl), Begane Grond (Wilhelminakerk, 
www.beganegrond.nl) en Evensong & Pub 
(www.evensongenpub.nl). De Algemene Kerkenraad wil 
graag nog meer van deze plekken in Utrecht creëren. 

 

Zo 13 jan. 
Diaconaal buurt-
werk 

De Protestantse Diaconie Utrecht steunt het kerk- en 
buurtwerk in en vanuit de inloophuizen. Denk hierbij aan de 
oecumenische buurtcentra de Wijkplaats in Lombok, het 
Knooppunt in Lunetten, of de Roobolkapel op Zuilen. On-
der leiding van de diaconale werkers geven vele vrijwil-
ligers aandacht en tijd aan kwetsbare mensen in de wijk, 
praktisch en vanuit hun geloof.  
Voor meer informatie en promotiemateriaal: 
De wijkplaats: www.wijkplaatsutrecht.nl, coördinator Pia ten 
Hoeve, p.ten.hoeve@protestant-utrecht.nl. 
Het Knooppunt: http://www.lunetten.nl/knooppunt/, coördi-
nator Hans Harmsen, Knooppunt@outlook.com 
De Roobolkapel: https://roobolkapel.wordpress.com/, coör-

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

http://www.pgu.nu/
http://www.kerkinactie.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/geven/collecterooster
http://www.villavrede.nl/
mailto:info@villavrede.nl
http://www.wijkplaatsutrecht.nl/
mailto:p.ten.hoeve@protestant-utrecht.nl
http://www.lunetten.nl/knooppunt/
https://roobolkapel.wordpress.com/
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1ste collecte 2de collecte 
dinator Dick den Hertog, roobolkapel@protestantszuilen.nl. 
 

Zo 20 jan. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Oecumene 

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plek-
ken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt 
de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit 
West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten 
te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel 
uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en 
Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee 
onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in 
Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migranten-
kerken. Met de collecteopbrengst bevorderen we contac-
ten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone 
Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenker-
ken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer 
zichtbaar te worden in de Nederlandse (kerkelijke) sa-
menleving, media en politiek. 

 

Zo 27 jan. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Jeugdwerk Prot 
Kerk 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protes-
tant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen 
via internet tegen andere groepen of klassen uit heel 
Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende op-
drachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. 
Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te 
zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten 
vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag 
versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het 
onderlinge vertrouwen in een groep. Het kant-en-klare 
programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: 
Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en 
Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Uit deze collec-
teopbrengst worden o.a. de ontwikkelingskosten van 
nieuwe spellen voor jeugd in en buiten de kerk betaald. 

 

Zo 3 feb. 
Kerk in Actie: 
Werelddiaconaat 

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar 
met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme 
gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen 
vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij 
cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt 
landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken kunnen 
we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuil-
plaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

mailto:roobolkapel@protestantszuilen.nl
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1ste collecte 2de collecte 
mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm 
en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na 
overstromingen. Met de opbrengst helpen wij mee om 
Bengalen veilig te laten wonen! 

Zo 10 feb. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Catechese en 
Educatie 

Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat 
betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk 
om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkings-
reis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt 
JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. 
Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals 
doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe 
weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en 
interactieve werkvormen sluiten goed aan bij de leefwe-
reld van jongeren. Zij maken bij voorbeeld een instastory 
over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden 
een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. 
Met deze collecteopbrengst kunnen wij ervoor zorgen, dat  
jongeren blijven leren over het Christelijk geloof op een 
manier die bij hen past. 

 

Zo 17 feb. 
Kerk in Actie: 
Noodhulp 

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door 
klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem 
droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedsel-
voorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven 
wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische 
kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden 
van droogte te overleven. We verstrekken zaden van 
droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te han-
delen in bij voorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, 
leggen waterbronnen aan en gaan met hout besparende 
oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare 
grond wegspoelt. Met uw bijdrage helpt u 3.500 gezinnen, 
dat zij het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater 
hebben om droogte te overleven. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 24 feb. 
Stedelijk diaco-
naal werk: ver-
nieuwing 

De Protestantse Diaconie Utrecht steunt het kerk- en 
buurtwerk in en vanuit de inloophuizen. Inloophuizen zijn 
voor kwetsbare en sociaal geïsoleerde mensen belangrijke 
ontmoetingsplekken. Bij vier inloophuizen in Utrecht ligt de 
vraag: hoe bereiden we ons voor op de toekomst? Voor 
wie zijn we er straks en hoe zorgen we dat we blijven 

Missionair Werk 

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In 
onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen 
van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt 
de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorde-
ren en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de    
Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen men-
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1ste collecte 2de collecte 
aansluiten bij de behoeften van de bezoekersgroepen? De 
Roobolkapel, het Stiltecentrum, De Wijkplaats en het 
Knooppunt gaan dit jaar samen met de Protestantse Dia-
conie Utrecht dit jaar aan de slag met deze vraag om 
vernieuwing. Er wordt onderzoek gedaan, nieuwe samen-
werkingsverbanden gezocht en geëxperimenteerd met 
nieuwe activiteiten voor de doelgroepen.  
Voor meer informatie: Dirk van den Hoven, directeur 
PDU, d.van.den.hoven@protestant-utrecht.nl. 

sen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast 
over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en 
plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in 
beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel 
kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 
2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in 
Nederland’ gepresenteerd. Dankzij uw bijdrage kunnen 
deze en vergelijkbare initiatieven verder ontwikkeld en 
gesteund worden. 

Zo 3 mrt. 

Stedelijk diaco-
naal werk: Stich-
ting Buurtpasto-
raat 

In Utrecht werken in verschillende wijken professionele 
buurtpastores  om mensen– vanuit hun leefsituatie – te 
ondersteunen in de buurt waar zij wonen. De Protestantse 
Diaconie Utrecht is partner van de stichting Buurtpastoraat 
Utrecht. De buurtpastores ondersteunen bewoners in 
armoede, en in alle problemen die met die armoede sa-
menhangen. Denk hierbij aan schulden, en de schaamte 
en stress die daarmee samenhangen. Maar ook met vra-
gen rondom opvoedondersteuning, zoals met schoolkeuze, 
uithuisplaatsing, en pesten. De buurtpastores werken 
vanuit de presentiebenadering en blijven langdurig en 
trouw aanwezig in de leefsituatie van de buurtbewoners. 
Ze vervullen een brugfunctie tussen bewoners en hulpver-
lening en instanties.  
Voor meer informatie en promotiemateriaal: 
http://www.buurtpastoraatutrecht.nl (contactformulier via 
website). 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 10 
mrt. 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Kerk in Actie: 
Opbouw kerk Cuba 

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het commu-
nisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem 
kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar 
houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslech-
terende economie neemt ook de armoede toe. Om als 
kerk beter voorbereid te zij n op haar groeiende (diacona-
le) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bij bel, 
theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predi-
kanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. 
We ondersteunen theologische opleidingen en helpen 
kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg 
voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cu-
baanse kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat 
zij in woord en daad kunnen getuigen. 

Veertigdagentijd 

mailto:d.van.den.hoven@protestant-utrecht.nl
http://www.buurtpastoraatutrecht.nl/
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Wo 13 
mrt 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Biddag 

Zo 17 mrt 
Stedelijk diaco-
naal werk: STIL 
en SDB 

Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse 
Gemeente Utrecht organisaties in onze stad die vluchtelin-
gen helpen. Gevluchte medemensen kunnen vaak geen 
kant op. Wie is uitgeprocedeerd of in een vervolgprocedure 
is beland, krijgt nauwelijks ondersteuning van de overheid. 
Werken mag niet en er is geen recht op bijstand en verze-
keringen. Het evangelie leert ons dat ieder mens belangrijk 
is. Ieder mens is het waard om gezien te worden en zich te 
kunnen ontplooien. Daarom steunt de Protestantse Diaco-
nie Utrecht STIL en Stichting Dienstverlening aan Buiten-
landers (SDB) helpen bij het vinden van onderdak en bij 
medische en juridische bijstand.  
Voor meer informatie en promotiemateriaal: 
STIL: www.stil-utrecht.nl, info@stil-utrecht.nl 
SDB: http://www.sdb-utrecht.nl/, usrk.sjd@hetnet.nl 
 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 24 mrt 
Kerk in Actie: 
Kinderen in de 
knel 

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming busi-
ness. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar 
van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als 
dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de land-
bouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook 
kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in 
Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties 
aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en 
kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken 
scholen om onderwijs om onderwijsadvies te geven en 
begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar 
school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden wer-
kende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! 

Studentenpastoraat 

Het studentenpastoraat van de PGU werkt samen met de 
andere kerken in het IPSU (Interkerkelijk Platform Studen-
tenpastoraat Utrecht). Het is een aanvulling op het werk 
dat in de wijkgemeenten gebeurt. Het doel van het stu-
dentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld 
van universiteit, hogescholen en studentenorganisaties. 
Het studentenpastoraat begeleidt studenten in hun gees-
telijke ontwikkeling die wordt gevoed door het geloof in 
God en is geworteld in een bijbelse traditie. Jaarlijks doen 
vele studenten een beroep op de studentenpastores van 
de Protestantse Gemeente Utrecht. Studenten doen mee 
aan activiteiten, waarbij de vragen van wetenschap, 
geloof en maatschappij aan de orde komen. Ondersteu-
ning van de Utrechtse kerken kan hierbij niet gemist 
worden en daarom wordt vandaag uw bijdrage gevraagd. 

 

Zo 31 mrt 
Diaconaal buurt-
werk 

Zie toelichting bij 13 januari Missionair Werk 

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen 
van kerkzijn, zoals kliederkerken, pioniersplekken en 
monastieke initiatieven. De initiatiefnemers zoeken actief 
naar manieren om het evangelie met onze medelanders 
te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit 
moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieu-
we geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar 

 

http://www.stil-utrecht.nl/
http://www.sdb-utrecht.nl/
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de kerk gaan. In Rotterdam bij voorbeeld is in de      
vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge 
gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral 
‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele ach-
tergrond een geestelijk onderdak kunnen vinden. U on-
dersteunt de pioniersplekken van de Protestantse Kerk . 

Zo 7 apr 
Kerk in Actie: 
Zending 

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen 
werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen 
Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor 
haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God 
wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te 
brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 
‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veran-
derd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen 
die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf be-
smet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren 
om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders 
die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zich-
zelf en hun gezin. Hiervoor en voor andere projecten wordt 
vandaag uw bijdrage gevraagd. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari   

Zo 14 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Jeugdwerk Prot 
Kerk 

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak 
gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel 
aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend 
nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In 
dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen 
jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon 
uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als 
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een 
deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontkno-
ping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was 
een groot succes: bij na 2.000 jongeren van maar liefst 
150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie       
filmpje op jop.nl/paaschallenge). Met uw gift helpt u JOP, 
zodat zij rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij 
de kerk kan (blijven) betrekken 

Palmzondag 

Do 18 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Witte donderdag 

Vr 19 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Goede vrijdag 

Za 20 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Opbouw wijkge- Zie toelichting bij 1 januari Stille zaterdag 
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meente 

Zo 21 apr 
Kerk in Actie: 
Zending 

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en 
onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de 
laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel chris-
tenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk 
geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan 
een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers 
kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen 
volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 
6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig 
kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in 
hun geloof. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk, dat de 
kerk in Pakistan zich kan versteken en vernieuwen. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari 1e Paasdag 

Ma 22 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  2e Paasdag 

Zo 28 apr 
Diaconaal buurt-
werk 

Zie toelichting bij 13 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari meivakantie 

Zo 5 mei 
Kerk in Actie: 
Noodhulp 

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. 
Het is bij zonder waardevol om dat uitbundig te kunnen 
doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in 
Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer 
dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten 
zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden 
van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voed-
sel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen 
bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bij 
voorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen 
bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid 
vieren en onze naasten in Syrië te ondersteunen met uw 
bijdrage. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 12 mei Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Jeugdwerk Prot 
Kerk 

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfspre-
kend - soms zij n ze zelfs nooit in een kerkgebouw ge-
weest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zij n 
die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de 
kerk te laten ontdekken, bij voorbeeld via school-en-kerk-
vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij 
godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan 
leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit 
van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken 
en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te 

 



Handreiking Collecterooster PGU 2019 – Vastgesteld in tweede lezing, AK 28 januari 2019 

  

9 

1ste collecte 2de collecte 
experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, 
netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend 
materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met uw 
bijdrage, zodat meer kinderen de kans krijgen om het 
christelijk geloof te ontdekken. 

Zo 19 mei 

Stedelijk diaco-
naal werk: 
SchuldHulp-
Maatje-Utrecht 

Naar schatting hebben 14.000 tot 35.000 (huishoudens in 
Utrecht te maken met (serieuze) schulden. Ongeveer 3.800 
huishoudens worden bereikt door de gemeente, wat bete-
kent dat de grote meerderheid van de huishoudens met 
schulden nog niet bereikt wordt. SchuldHulpmaatje is een 
beproefde effectieve en betrouwbare aanpak die is ont-
staan vanuit de kerken. In Utrecht werkt SchuldHulpmaatje 
met o.a. het Leger des Heils, de buurtteams en met de 
Protestantse Diaconie Utrecht. Een SchuldHulpMaatje 
biedt persoonlijke ondersteuning en is een steun en toever-
laat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat 
dreigen te raken. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog 
op tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een 
traject van schuldsanering en ook daarna om de financiële 
huishouding op orde te krijgen èn te houden.  
Voor meer informatie en promotiemateriaal: 
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/utrecht/,info@schuldhulp
maatje.nl. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 26 mei Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Kerkdiensten zorg-
centra Utrecht 

In een aantal zorgcentra in Utrecht worden op zondag of 
in de week kerkdiensten gehouden. Samen met andere 
kerkgenootschappen in onze stad ondersteunt de Protes-
tantse Gemeente Utrecht dit werk financieel. Veel vrijwil-
ligers helpen belangeloos. Uit de collecte die vandaag 
wordt gehouden worden met name de kosten van voor-
gangers en organisten betaald. Voor veel ouderen is het 
belangrijk dat de kerkdiensten door kunnen blijven gaan. 
Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. 

 

Do 30 
mei 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Hemelvaartsdag 

Zo 2 jun Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 9 jun 
Kerk in Actie:  
Zending 

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheids-
groepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van 
de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 
40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun 

Pioniersplekken Zie toelichting bij 6 januari  1e Pinksterdag 

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/utrecht/
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geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het 
van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen 
lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringspro-
gramma voor de White Yi ook een bij belvertaling. Vijf 
leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de    
Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al 
klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 
Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte 
maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude 
Testament vertaald wordt. 

Ma 10 
juni 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari 2e Pinksterdag 

Zo 16 jun Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Oecumene in 
Utrecht 

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) geeft 
vorm aan de oecumenische samenwerking tussen 19 
verschillende kerken in onze stad. Samen bespreken zij 
pastorale en diaconale vragen waardoor zij van elkaar 
leren en elkaar bemoedigen. Daarnaast is de USRK 
namens deze lidkerken een gesprekspartner voor de 
stedelijke overheid en maatschappelijke en religieuze 
organisaties. Een bekende activiteit van de USRK is de 
Kerkennacht die om de twee jaar wordt georganiseerd. 
De Protestantse Gemeente Utrecht draagt bij aan de 
kosten van de USRK en is daarin met vijf afgevaardigden 
uit verschillende wijkgemeenten vertegenwoordigd. Wij 
vragen uw steun voor dit belangrijke oecumenische werk 
waarin kerken samen laten zien waar het evangelie voor 
staat en hoe zij dienstbaar zijn aan de samenleving. 

 

Zo 23 jun 
Kerk in Actie: 
Werelddiaconaat 

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan 
we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet 
vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn 
nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht 
voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn 
verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie 
biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar 
veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we 
daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan 
de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bij voor-
beeld door gezamenlijk een weg of waterput aan 
te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ont-
staat er begrip en werken zij samen aan een betere toe-

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  
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komst. Maakt u dit mogelijk met uw bijdrage aan deze 
collecte? 

Zo 30 jun Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Studentenpastoraat Zie toelichting bij 24 maart   

Zo 7 jul 
Diaconaal buurt-
werk 

Zie toelichting bij 13 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 14 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Pioniersplekken  Zie toelichting bij 6 januari   

Zo 21 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie 

Zo 28 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie 

Zo 4 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie 

Zo 11 aug 
Kerk in Actie: 
Werelddiaconaat 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomst-
perspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en ge-
welddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare 
school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met 
christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren 
de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. 
We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun 
opleiding afmaken. Ook bieden we bij belonderwijs en 
helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, 
kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun 
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om 
hun leven vorm te geven. Met uw bijdrage krijgen onder 
meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie  

Zo 18 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie 

Zo 25 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Oecumene in 
Utrecht 

Zie toelichting bij 20 januari Zomervakantie 

Zo 1 sep 
Diaconaal buurt-
werk 

Zie toelichting bij 13 januari Missionair Werk 

Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagen-
wijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de 
kerk komen. Dat gebeurt bij voorbeeld tijdens de        
landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief 
van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop 
aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeente-
leden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s 
uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om 
eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt lande-
lijk ondersteund met een website en materialen. Met de 

Startzondag 
zomervakantie 
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opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning 
mogelijk. 

Zo 8 sep Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Jeugdwerk Protes-
tantse Kerk 

.“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. 
Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ont-
dek ik samen met hen op een creatieve manier een         
bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk 
voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 
130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ont-
dekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze 
missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle 
leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag 
met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt 
lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidin-
gen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Met 
de collecteopbrengst kan JOP meer kinderen, tieners, 
ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze 
helpen het geloof te ontdekken. 

 

Zo 15 sep 
Kerk in Actie: 
Zending 

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, 
waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprank-
jes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en 
kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er 
mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. 
Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoes-
ting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij 
het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzienin-
gen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en 
leningen om een eigen bedrijf te beginnen en bieden trau-
maverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u 
deze hulpverlening door kerken ter plaatse. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 22 sep Vredesweek 

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. 
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse 
woord voor vrede, shalom, verwijst naar heelheid, voor-
spoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we 
werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend 
oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredespro-
jecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door 
onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen 
Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële 
steun voor. Helpt u mee? 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 29 sep Kerk in Actie: In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch Opbouw wijkge- Zie toelichting bij 1 januari  



Handreiking Collecterooster PGU 2019 – Vastgesteld in tweede lezing, AK 28 januari 2019 

  

13 

1ste collecte 2de collecte 
Werelddiaconaat zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het 

buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen 
dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige 
ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie 
steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele 
zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden 
aan eenzame ouderen. Op 1 oktober is het Internationale 
Ouderendag. Maakt u het mogelijk met deze collecte, dat 
400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwil-
ligers en professionals getraind worden om de juiste zorg 
te kunnen bieden? 

meente 

Zo 6 okt 
Stedelijk diaco-
naal werk: Fanga 
Musow 

Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse 
Gemeente Utrecht organisaties in onze stad die vluchtelin-
gen helpen. Gevluchte medemensen kunnen vaak geen 
kant op. Ongedocumenteerde vrouwen en kinderen vallen 
in Nederland tussen wal en schip omdat er geen mogelijk-
heden zijn voor werk, een inkomen of scholing. Ook juri-
disch, sociaal en medisch vallen zij buiten de bestaande 
systemen waardoor het vaak onduidelijk is op welke voor-
zieningen zij recht hebben. Fanga Musow biedt een veilige 
en stabiele leefomgeving voor deze vrouwen en kinderen. 
Hierbij staan de zelfredzaamheid, kracht en het toekomst-
perspectief van de vrouwen centraal in de begeleiding. Bij 
de kinderen is de aandacht vooral gericht op verwerking en 
ontwikkeling. Fanga Musow helpt vrouwen en kinderen in 
een kwetsbare positie door het bieden van huisvesting, 
juridische begeleiding en opvoedondersteuning. 
Voor meer informatie en promotiemateriaal: zie 
https://fangamusow.nl/. Opvragen van promotiemateriaal 
kan bij Marion Etman via fangamusow@seguro-opvang.nl 

Kerk en Israël 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een 
essentieel element van de eigen identiteit. De Protestant-
se Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk 
Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over 
onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspi-
ratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het 
tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen 
we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in 
Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap 
in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw 
gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. De Uitda-
ging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te 
leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte 
maakt al deze activiteiten mogelijk. 

Israëlzondag 

Zo 13 okt 
Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat 

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en 
zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in 
Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. 
In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we 
een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme 
jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoog-
waardige en gezonde gerechten te bereiden met producten 
van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombi-
aanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op 
beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Met uw 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

https://fangamusow.nl/
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bijdrage geeft u kwetsbare jongeren de kans van hun leven 
om niet in de criminaliteit verzeild te raken! 

Zo 20 okt 
Stedelijk diaco-
naal werk: straat-
pastoraat  

Naar schatting 1000 mensen in Utrecht leven op straat. 
Ook in de winter. Die mensen verdienen hulp en een luiste-
rend oor. Het straatpastoraat biedt in samenwerking met 
Utrechtse kerken plekken waar mensen terecht kunnen – 
plaatsen waar ze hun verhaal kunnen doen, waar ruimte is 
voor ontmoeting  en het delen van lief en leed. De straat-
pastor is laagdrempelig aanspreekbaar voor de doelgroep, 
verwijst door waar nodig en werkt nauw samen met de 
collega’s van de Protestantse Diaconie Utrecht. 
Voor meer informatie en promotiemateriaal: 
https://utrecht.ngk.nl/straatpastoraat/, straatpastor Wieke 
de Wolff, WiekeStraatpastor@live.nl  

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Herfstvakantie 

Zo 27 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Pioniersplekken  Zie toelichting bij 6 januari   

Zo 3 nov 
Kerk in Actie: 
Najaarszending 

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predi-
kanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale 
University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch 
onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden 
er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen 
bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te 
overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als 
hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, 
klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De 
studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van 
een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari 
Najaarszen-
dingsweek 

Wo 6 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Dankdag 

Zo 10 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari  Studentenpastoraat Zie toelichting bij 6 januari  

Zo 17 nov 
Diaconaal buurt-
werk 

Zie toelichting bij 13 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 24 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Pastoraat 

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de 
plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, 
zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of 
draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt 
dergelijke initiatieven van harte, bij voorbeeld door aan te 
sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook 
bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast 
ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de 

Laatste zondag 
kerkelijk jaar 

https://utrecht.ngk.nl/straatpastoraat/
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agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht 
te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid 
een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. 
Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de 
waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantas-
ten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als 
inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de 
gemeente draagkracht aangeboord worden. 

Zo 1 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Pioniersplekken Zie toelichting bij 6 januari  1e Advent 

Zo 8 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari 
 

2e Advent 

Zo 15 dec 
Stedelijk diaco-
naal werk: Villa 
Vrede 

Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse 
Gemeente Utrecht organisaties in onze stad die vluchtelin-
gen helpen. Gevluchte medemensen kunnen vaak geen 
kant op. Wie is uitgeprocedeerd of in een vervolgprocedure 
is beland, krijgt nauwelijks ondersteuning van de overheid. 
Werken mag niet en er is geen recht op bijstand en verze-
keringen. Het evangelie leert ons dat ieder mens belangrijk 
is. Ieder mens is het waard om gezien te worden en zich te 
kunnen ontplooien. Daarom steunt de Protestantse Diaco-
nie Utrecht Villa Vrede. In de voormalige Marcuskerk biedt 
Villa Vrede mensen zonder verblijfstatus een plek voor 
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.  
Voor meer informatie en promotiemateriaal: zie 
www.villavrede.nl. Opvragen van promotiemateriaal kan bij 
coördinator Wilma Rozenga via info@villavrede.nl. 

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari 
3e Advent /  
Kerstvakantie 

Zo 22 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari 
4e Advent en 
Kerstnacht  

Di 24 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Kerstnachtdienst 

Wo 25 
dec 

Kerk in Actie - 
Kinderen in de 
Knel 

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

Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari 1e Kerstdag 

http://www.villavrede.nl/
mailto:info@villavrede.nl
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Do 26 
dec 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari 2de Kerstdag 

Zo 29 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari  

Di 31 dec 
Eindejaarscollec-
te 

 
Opbouw wijkge-
meente 

Zie toelichting bij 1 januari Oudejaarsdag 

 


