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Waar collecteren we voor?  
Toelichting bij het Collecterooster PGU 2021  
 

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 ‘wijkgemeente’ (46) zijn bestemd voor het in 
stand houden van de wijkgemeente.  
 
Daarnaast zijn er collecten voor stedelijke doelen: Diaconaal Buurtwerk (4), Stedelijke diaconale doelen (8), Eindejaarscollecte (1), Pioniersplekken 
diaconaal (2), Studentenpastoraat (3), Pioniersplekken (2) en Oecumene in Utrecht (2).  
 
In het rooster zijn de collecten opgenomen uit het landelijk Collecterooster 2021 Protestantse Kerk (www.kerkinaktie.nl/collecterooster), op 10 na. Het 
schrappen van 5 hiervan is te verdedigen omdat de PGU op deze terreinen - in tegenstelling tot kleinere gemeenten - eigen stedelijk werk financiert 
of uit stedelijke fondsen bijdraagt: 4 voor Kerk in Actie-Binnenlands Diaconaat (14/3, 25/4, 4/7 en 12/12), 1 voor de ondersteuning van gemeenten 
(17/1). Daarnaast zijn 2 Kerk in Actie-zending-collectedoelen en 3 Kerk in Actie-werelddiaconaat-collectedoelen geschrapt om meer ruimte te creëren 
voor stedelijke doelen (21/2 en 7/11) en wijkdiaconieën (23/5, 6/6 en 5/9) en zo een verhouding tussen de verschillende soorten collecten te hebben 
die vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Wil men een geschrapte landelijke collecte tóch houden, dan is een drempelcollecte bij de uitgang een 
optie. 
 
Opmerkingen/veranderingen t.o.v. 2020. 
 

 Uit de 8 collecten in alle wijkgemeenten voor een Utrechts stedelijk diaconaal doel worden steunaanvragen gefinancierd die Utrechtse organi-
saties indienen bij de Protestantse Diaconie Utrecht. Gecollecteerd wordt voor Exodus (21/2), SchuldHulpmaatje (28/2), Villa Vrede (25/4), 
Straatpastoraat (27/6), Stichting El Roi (29/8), Serve the City (31/10), STIL en SDB (7/11) en Voedselbank Utrecht (12/12). 

 In 2021 wordt viermaal gecollecteerd voor het Diaconaal Buurtwerk. Deze collecten zijn bestemd voor Johannes in de Wijk (10/1), de Wijk-
plaats (16/5), het Knooppunt (11/7) en de Roobolkapel (12/9). De bestemming van deze collecten in 2020 was voor de inloophuizen. 
 
 
 

 
 

mailto:bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl
http://www.kerkinaktie.nl/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 

Wo 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 bijzonde-
re medische kosten of praktische hulp bij schuldsanering. 

Wijkgemeente 

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 3 jan. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente .Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 10 jan. 
Diaconaal buurt-
werk: Johannes in 
de Wijk 

Johannes in de wijk wil geïnspireerd aanwezig zijn in 
Overvecht, een wijk met grote diversiteit, om samen met 
buurtbewoners verhalen te delen, gemeenschap te sme-
den en dienstbaar te zijn aan elkaar waar mensen dat 

nodig hebben. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 17jan. Wijkdiaconie 
Zie toelichting bij 1 januari 
 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 24 jan. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Missionair werk 

Een inloophuis waar iedereen uit de buurt welkom is. 
Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffie-
tentje voor mensen die een praatje willen. kerken 
zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun 
omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis 
voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evan-
gelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protes-
tantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-
diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn 
we een kerk van betekenis. 

 

Zo 31  
jan. 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het 
geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protes-
tantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit 
heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. 
Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze 
online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij 
Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een 
ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofs-

 

http://www.pgu.nu/
http://www.kerkinactie.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/geven/collecterooster
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1ste collecte 2de collecte 
onderwerpen. 

Zo 7 feb. 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromin-
gen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds 
vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst 
van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct 
gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt 
de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij 
hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kun-
nen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te 
kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.   

Zo 14 feb. 
Kerk in Actie - 
noodhulp 

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme 
droogte en soms juist door overstromingen. Oog-
sten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen 
drogen op. Samen met de Kerk van Ethopië helpt 
Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met 
noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan 
worden voorkomen. Daarom krijgen boeren land-
bouwtraining en leren ze welke gewassen beter 
bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op ande-
re manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen 
kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 21 feb. 
Stedelijke doelen: 
Exodus 

Exodus heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden 
op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergro-
ten. (Ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun 
straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen 
bij een van de tien Exodushuizen verspreid over het land, 
waaronder Exodus Midden-Nederland, terecht voor 
professionele ondersteuning en/of een vrijwillig maatje.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 
Voorjaarsvakan-
tie 

Zo 28 
febr.. 

Stedelijke doelen: 
SchuldHulpMaatje 

SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed opgeleide 
vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen die met 
financiële problemen te kampen hebben. Zij geven pre-
ventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun 
administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een 
traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg.  
De ondersteuning van een maatje zijn een aanvulling op 
de inzet van lokale professionele instellingen. Samen 
komen we verder! 

Missionair Werk 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de 
kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 
zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vor-
men van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een 
manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pio-
niersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een be-
staande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben 
elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken 
ontstaan. 

Veertigdagentijd 

Zo 7 mrt. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Studentenpastoraat 
Het studentenpastoraat van de PGU werkt samen met de 
andere kerken in het IPSU (Interkerkelijk Platform Studen-
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1ste collecte 2de collecte 
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, ge-
loof en maatschappij aan de orde komen. Ondersteuning 
van de Utrechtse kerken kan hierbij niet gemist worden en 
daarom wordt vandaag uw bijdrage gevraagd. 

Wo 10 
mrt. 

Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor 
landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen (ook 
wel karitebomen genoemd), met noten waar wereldwijd 
veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die 
van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-
industrie. Door de noten en boter via coöperaties 
te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. 
Ze doen ook mee in spaargroepen: elke week 
leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening 
kunnen krijgen. Hier profiteert het hele gezin van. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari Biddag 

Zo 14mrt 
Pioniersplekken 
Diaconaal 

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de 
diaconale  ondersteuning en uitbreiding van de stedelijke 
pioniers-plekken. Pioniersplekken zijn nieuwe vormen 
van kerk-zijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk 
gaan. De Protestantse Gemeente Utrecht kent een aan-
tal pioniersplekken. De collecte is bestemd voor de dia-
conale activiteiten van deze plekken. De Algemene 
Kerkenraad wil graag nog meer van deze plekken in 
Utrecht creëren. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Goede vrijdag 

Zo 21 mrt 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerenge-
zinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van 
Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een 
coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhanke-
lijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs 
voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze 
vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De 
kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemi-

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  
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1ste collecte 2de collecte 
caliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. 

Zo 28 mrt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal 
voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesdui-
zend jongeren aan de slag als ze – in groepen - de Paas-
Challenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden 
in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protes-
tantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorle-
ven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom 
Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw 
leven mogelijk is. 

Palmzondag 

Do 1 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Witte donderdag 

Vr 2 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Goede vrijdag 

Za 3 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Stille zaterdag 

Zo 4 apr 
Kerk in Actie – 
werelddiaconaat 

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria 
groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezin-
nen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af 
en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is 
werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die 
jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlij-
ke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren 
leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze 
weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 1e Paasdag 

Ma 5 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 2e Paasdag 

Zo 11 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Pioniersplekken  

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de on-
dersteuning en uitbreiding van de stedelijke pioniers-
plekken. 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 collec-te is bestemd 
voor de activiteiten van De Haven (www.dehaven-
kanaleneiland.nl), Begane Grond (Wilhelminakerk, 
www.beganegrond.nl) en Even song & Pub 
(www.evensongenpub.nl). De Algemene Kerkenraad wil 
graag nog meer van deze plekken in Utrecht creëren. 

 

Zo 18 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Oecumene in Utrecht De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) geeft  
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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 na-
mens deze lidkerken een gesprekspartner voor de stede-
lijke overheid en maatschappelijke en religieuze organisa-
ties. Een bekende activiteit van de USRK is de Kerken-
nacht die om de twee jaar wordt georganiseerd. De Pro-
testantse Gemeente Utrecht draagt bij aan de kosten van 
de USRK en is daarin met vijf afgevaardigden uit verschil-
lende 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 25 apr 
Stedelijke doelen: 
Villa Vrede 

Villa Vrede is een veilige plek voor één van de meest 
kwetsbare groepen uit onze samenleving, ongedocumen-
teerden. Deze groep mensen leeft een onzichtbaar be-
staan, doordat ze geen status en geen burgerservice-
nummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, 
hebben geen recht op sociale voorzieningen, kunnen 
geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoort. Villa 
Vrede wil deze mensen een plek bieden waar ze simpel-
weg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, 
hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd 
worden tot zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld via het project 
Werken aan Morgen. Dit is gestart met het idee dat 
activering goed is voor de gezondheid en welbevinden. 
Bezig zijn geeft voldoening, rust en levert extra skills op, 
zogenoemde ‘toekomstvrije vaardigheden’. Dit zijn vaar-
digheden die in de toekomst gebruikt kunnen worden, 
ongeacht of de toekomst van een individu in Nederland is 
of elders. Op die manier wordt er gewerkt aan een duur-
zaam toekomstperspectief. Met uw collecte ondersteunt 
u deze projecten van Villa Vrede. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 2 mei Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onder-
zoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus 
nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge 
gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieu-
wende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, 
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, mate-

Meivakantie 
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rialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan 
bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich 
gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid 
en talenten impact hebben. 

Zo 9 mei 
Kerk in Actie - 
noodhulp 

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, 
Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten 
en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken 
in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op 
verschillende manieren, onder andere met een opleiding 
of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze 
minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Do 13 
mei 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Hemelvaartsdag 

Zo 16 mei 
Diaconaal buurt-
werk: Wijkplaats 

In De Wijkplaats vinden buurt- en stadsbewoners 
een plek om elkaar te ontmoeten, samen te eten, te 
leren en te zorgen voor elkaar. Mensen kunnen er 
iets krijgen én iets geven, ze mogen er zijn zoals ze 
zijn. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 23 mei Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 1e Pinksterdag 

Ma 24 
mei 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 2e Pinksterdag 

Zo 30 mei    Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong 
in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant 
en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaco-
naal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze 
ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, 
dat zij op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe 
verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten 
voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen 
verbinden. 

 

Zo 6 jun Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 13 jun Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Missionair werk 

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in 
Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een 
platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in 
hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat 
zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die 
bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ 
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maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een 
dorps coöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging 
inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar 

Zo 20 jun 
Kerk in Actie - 
noodhulp 

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele 
wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit 
landen waar het leven door oorlog of religieuze spannin-
gen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden 
mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via 
Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier 
wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en 
onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die 
hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen 
geven. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 27 jun 
Stedelijke doelen: 
Straatpastoraat 

 Het Straatpastoraat Utrecht biedt pastorale zorg aan 
dak- en thuislozen en mensen die dak- en/of thuisloos 
geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Voor 
de straatpastores en vrijwilligers is het contact van mens 
tot mens hierin de kern: medemensen die geen (t)huis 
hebben opzoeken, luisteren, ruimte bieden om op ver-
haal te komen, oprechte aandacht hebben, blijvend nabij 
zijn – zonder dat het moet passen in protocollen of hok-
jes – dit alles in het vertrouwen dat God erbij is.   

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 4 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Studentenpastoraat Zie toelichting bij 7 maart  

Zo 11 jul 
Diaconaal buurt-
werk: Knooppunt 

Het Knooppunt is een soort huiskamer waar meer dan 
honderd mensen uit de wijk Lunetten zich thuis voelen. 
Velen van hen wonen alleen en hebben het niet makke-
lijk. Er komen mensen die vaak niet op andere wijzen 
worden bereikt. 

Wijkgemeente  Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 18 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie 

Zo 25 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie 

Zo 1 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente  Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 

Zo 8 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 

Zo 15 aug 
Kerk in Actie - 
Zending 

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet 
gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs bur-
ger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je 
geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie 
steunt een bijbelschool die hen door middel van trainin-
gen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je 
als christen staande kunt houden in de maatschappij. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 
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Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainin-
gen mee. Onder hen zijn veel jongeren! 

Zo 22 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie 

Zo 29 aug 
Stedelijke doelen: 
Stichting El Roi  

Utrecht staat bekend om onderwijs, cultuur en haar 
historische centrum. Bijna iedereen wil wel in Utrecht 
wonen. Een groep mensen waar dit niet zo vanzelfspre-
kend voor is, zijn prostituees. Hoewel bijna elke Utrechter 
wel een mening heeft over prostitutie, zijn er maar weinig 
initiatieven die omzien naar deze vrouwen. Zij maken net 
zo goed deel uit van de samenleving als ieder ander. 
Stichting El Roi zoekt daarom verbinding met hen door 
het creëren van relaties, die los staan van het werk dat 
deze vrouwen doen. “Gezien maar niet bekeken”, is het 
leidende motto van El Roi.  
El Roi werkt onder andere via een laagdrempelige huis-
kamer waar vrouwen gastvrij ontvangen worden en waar 
naar hen te geluisterd wordt. De huiskamer is ook een 
plek die vrijwilligers, hulp - en dienstverlening bij elkaar 
brengt om, indien nodig, in samenwerking te komen tot 
een afgestemd hulpaanbod. Geïnspireerd door het chris-
telijksociaal denken, dat geworteld is in het Evangelie, wil 
El Roi handen en voeten geven aan waarden zoals 
naastenliefde, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en 
rechtvaardigheid. Met deze collecte ondersteunt u het 
werk van Stichting El Roi. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 

Zo 5 sep Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Startzondag 

Zo 12 sep 
Diaconaal buurt-
werk: Roobol-
kapel 

In De Roobolkapel (Geuzenwijk kunnen mensen gezellig 
koffiedrinken, eten en met elkaar praten, gewoon zoals 
ze zijn. Mensen komen er samen om te vieren en te 
gedenken. Naast een luisterend oor is er ook praktische 
hulp. 

Missionair werk 

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plek-
ken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier 
bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. 
Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen 
op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kin-
deren komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met 
de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 
plekken van geloof, hoop en liefde. 

 

Zo 19 sep 
Kerk in Actie - 
Zending 

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de 
situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. 
En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en 
zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden 
en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari  
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zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk 
en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in 
deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel 
kan blijven. 

Zo 26 sep 
Kerk in Actie - 
Zending 

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden 
van elkaar op. Door het decennialange conflict in 
hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar 
te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan 
deze negatieve stereotypen een eind maken door 
Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact 
te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren 
spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en 
identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 

Pioniersplekken Zie toelichting bij 11 april 
Vredesweek 
(einde) 

Zo 3 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Kerk en Israel 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël 
deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op 
de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we 
lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we 
antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen 
Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel bin-
nen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse 
Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren 
in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld 
met gezamenlijke projecten. 

Israelzondag 

Zo 10 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het 
geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe 
doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij 
spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de 
geloofsopvoeding graag willen samenwerken met 
de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om 
er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen 
na te denken over materialen en over de rol van de 
kerkdienst bij geloofsopvoeding. 

 

Zo 17 okt 
Kerk in Actie - 
Wereldiaconaat 

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 
vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in 
het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn 
de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te 
weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie 
leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden 
waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Herfstvakantie 
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in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel 
christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert 
ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving 

Zo 24 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Oecumene in Utrecht Zie toelichting bij 18 april  

Zo 31 okt 
Stedelijke doelen: 
Serve the City 

Serve the City Utrecht is een vrijwilligersorganisatie van 
jongeren die hulp en aandacht bieden aan mensen met 
weinig of geen netwerk in de gemeente Utrecht. Wij 
inspireren en motiveren jongeren in de leeftijd van 16-30 
jaar om een verschil te maken in de stad door zich in 
te zetten voor een Utrechter die hulp nodig heeft of wel 
wat aandacht kan gebruiken. Begrippen als verbindend, 
toegankelijk, vrolijk en ontmoeting staan centraal. 
We geloven dat jongeren heel veel te bieden hebben en 
daarom faciliteren wij laagdrempelig vrijwilligerswerk. 
Vrijwillige inzet door jongeren levert een bijdrage aan het 
versterken van onderlinge verbondenheid tussen ver-
schillende groepen. Daarnaast geloven we dat wie zich 
inzet voor een ander, zelf ook verandert. Wie geeft, 
ontvangt. De inspiratie voor dit werk vinden we in Jezus 
Christus. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Wo 3 nov 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische 
Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond 
niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om 
door grote bedrijven of door de overheid van hun land 
verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt 
de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame 
landbouw die meer oplevert en met spaar- en krediet-
groepen. Via trainingen leren de boeren hoe ze voor hun 
rechten op moeten komen. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Dankdag 

Zo 7 nov 
Stedelijke doelen: 
STIL en SDB 

Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protes-
tantse Gemeente Utrecht organisaties in onze stad die 
vluchtelingen helpen. Gevluchte medemensen kunnen 
vaak geen kant op. Wie is uitgeprocedeerd of in een 
vervolgprocedure is beland, krijgt nauwelijks ondersteu-
ning 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 STIL en 
Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) hel-

Studentenpastoraat Zie toelichting bij 7 maart  



Handreiking Collecterooster PGU 2021 – Vastgesteld in tweede lezing AKG  

  

12 

1ste collecte 2de collecte 
pen 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 
 

Zo 14 nov 
Pioniersplekken 
Diaconaal 

Zie toelichting bij 14 maart Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 21 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Pastoraat 

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm 
om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen 
en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van 
gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland 
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder 
andere door het steunen van gedachtenismomenten 
waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of 
dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken 
hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als 
vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit. 

Laatste zondag 
kerkelijk jaar 

Zo 28 nov 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot 
overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland 
vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen 
lopen het risico om uitgebuit te worden in 
bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en 
Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor 
huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen 
ontdekken hier voor het eerst hoe je op een 
liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een 
ervaring die ze de rest van hun leven meenemen 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 1e Advent 

Zo 5 dec 
Kerk in Actie - 
zending 

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel 
kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’ richtte een 
organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe 
familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ 
en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen 
die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf 
besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen 
de kinderen met persoonlijke begeleiding, een 
zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven 
ze voorlichting over HIV/aids op scholen en in 
kerken. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari 2e Advent 

Zo 12 dec Stedelijke doelen: De Voedselbank is er voor iedereen die haar nodig Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.. 3e Advent 

http://www.stil-utrecht.nl/
http://www.sdb-utrecht.nl/
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Voedselbank heeft. De Voedselbank streeft ernaar wekelijks gezond 

en gevarieerd eten te geven aan mensen die het niet 
hebben. Zo gaat zij armoede tegen, verdwijnen voedsel-
overschotten en wordt het milieu minder belast. De 
Voedselbank dient zo als schakel tussen overschotten 
enerzijds en armoede anderzijds. Per week worden er 
landelijk 4500 voedselpakketten gedistribueerd. In 
Utrecht zijn dat er 600. 

Zo 19 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld 
over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de 
Kerst-Challenge, een spel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de 
Kerst-Challenge kruipen de jongeren in de huid van bij-
voorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo 
ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en 
ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met 
kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van 
vrede mogelijk maakt. 

4e Advent  

Vr 24 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 
Kerstnacht-
dienst/kerstvaka
ntie 

Za 25 dec 
Kerk in Actie – 
Kinderen in de 
knel 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. 
Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig 
thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die 
hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist 
met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra 
aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcol-
lecte! In de loop van 2021 maken we via de website en 
op andere manieren bekend welk kinderproject het meest 
urgent is 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 1e Kerstdag 

Zo 26 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 2e Kerstdag 

Do 31 
dec 

Eindejaarscollec-
te: stedelijk dia-
conaal werk 

Actueel doel; nog te bepalen Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Oudejaarsdag 

 


