
Bij dit rooster behoort een ´Toelichting Collecterooster 2023´ met een aankondigingstekst bij elke collecte.

Dag Datum 1
e
 collecte 2

e
 collecte Bijzonderheden

zondag 01-01-23 Wijkdiaconie Pioniersplekken Nieuwjaarsdag/kerstvakantie

zondag 08-01-23 Stedelijke doelen - Utrecht op Orde/schuldhulpmaatje Wijkgemeente Kerstvakantie

zondag 15-01-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente

zondag 22-01-23 Wijkdiaconie Protestantse kerk - missionair werk

zondag 29-01-23 Wijkdiaconie Prot. kerk - kinderen en jongeren

zondag 05-02-23 Kerk in Actie - werelddiaconaat Wijkgemeente

zondag 12-02-23 Kerk in Actie - noodhulp Wijkgemeente

zondag 19-02-23 Diaconaal buurtwerk - Roobolkapel Wijkgemeente

zondag 26-02-23 Kerk in Actie - zending Wijkgemeente Veertigdagtijd/Voorjaarsvakantie

zondag 05-03-23 Wijkdiaconie Studentenpastoraat Voorjaarsvakantie

woensdag 08-03-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente Biddag

zondag 12-03-23 Stedelijke doelen - El Roi Wijkgemeente

zondag 19-03-23 Wijkdiaconie Protestantse kerk - missionair werk

zondag 26-03-23 Kerk in Actie - werelddiaconaat Wijkgemeente

zondag 02-04-23 Pioniersplekken diaconaal Prot. kerk - kinderen en jongeren Palmpasen

donderdag 06-04-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente Witte donderdag

vrijdag 07-04-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente Goede vrijdag

zaterdag 08-04-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente Stille Zaterdag

zondag 09-04-23 Kerk in Actie - werelddiaconaat Wijkgemeente 1e Paasdag

maandag 10-04-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente 2e Paasdag

zondag 16-04-23 Stedelijke doelen - Villa Vrede Wijkgemeente

zondag 23-04-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente

zondag 30-04-23 Wijkdiaconie Pioniersplekken Meivakantie

zondag 07-05-23 Kerk in Actie - noodhulp Wijkgemeente Meivakantie

zondag 14-05-23 Diaconaal buurtwerk - Johannes in de Wijk Wijkgemeente

donderdag 18-05-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente Hemelvaartsdag

zondag 21-05-23 Wijkdiaconie Protestantse kerk - missionair werk

zondag 28-05-23 Kerk in Actie - zending Wijkgemeente 1e Pinksterdag

maandag 29-05-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente 2e Pinksterdag

zondag 04-06-23 Wijkdiaconie Oecumene in Utrecht

zondag 11-06-22 Stedelijke doelen - Huis voor Vluchtelinggezinnen Wijkgemeente

zondag 18-06-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente

zondag 25-06-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente

zondag 02-07-23 Kerk in Actie - werelddiaconaat Wijkgemeente

zondag 09-07-23 Wijkdiaconie Studentenpastoraat Zomervakantie

zondag 16-07-23 Stedelijke doelen - Straatpastoraat Wijkgemeente Zomervakantie

zondag 23-07-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente Zomervakantie

zondag 30-07-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente Zomervakantie

zondag 06-08-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente Zomervakantie

zondag 13-08-23 Stedelijke doelen - Stichting Buurtpastoraat Wijkgemeente Zomervakantie

zondag 20-08-23 Diaconaal buurtwerk - Knooppunt Wijkgemeente Zomervakantie

zondag 27-08-23 Wijkdiaconie Pioniersplekken

zondag 03-09-23 Kerk in Actie - werelddiaconaat Wijkgemeente Startzondag

zondag 10-09-23 Wijkdiaconie Prot. kerk - kinderen en jongeren

zondag 17-09-23 Stedelijke doelen - Het Overweeghuis Wijkgemeente Vredesweek

zondag 24-09-23 Kerk in Actie - zending Wijkgemeente

zondag 01-10-23 Wijkdiaconie Protestantse kerk - Kerk & Israel Isrealzondag

zondag 08-10-23 Wijkdiaconie Protestantse kerk - missionair werk

zondag 15-10-23 Stedelijke doelen - Serve the city Wijkgemeente Herfstvakantie

zondag 22-10-23 Kerk in Actie - werelddiaconaat Wijkgemeente Herfstvakantie

zondag 29-10-23 Wijkdiaconie Studentenpastoraat

woensdag 01-11-23 Kerk in Actie - zending Wijkgemeente Dankdag

zondag 05-11-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente

zondag 12-11-23 Kerk in Actie - werelddiaconaat Wijkgemeente

zondag 19-11-23 Diaconaal buurtwerk - De Wijkplaats Wijkgemeente Laatste zondag kerkelijk jaar

zondag 26-11-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente 1e Advent

zondag 03-12-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente 2e Advent

zondag 10-12-23 Pioniersplekken diaconaal Wijkgemeente 3e Advent

zondag 17-12-23 Stedelijke doelen - Stil/SDB Wijkgemeente 4e Advent

zondag 24-12-23 Wijkdiaconie Prot. kerk - kinderen en jongeren Kerstnacht/kerstvakantie

maandag 25-12-23 Kerk in Actie - kinderen in de knel Wijkgemeente 1e Kerstdag/kerstvakantie

dinsdag 26-12-23 Wijkdiaconie Wijkgemeente 2e Kerstdag/kerstvakantie

zondag 31-12-23 Oudejaarscollecte Wijkgemeente Oudejaarsdag/kerstvakantie

Vetgedrukte collecten zijn voor landelijke doelen

Vastgesteld in eerste lezing AKG: 

Dit collecterooster geldt voor de Protestantse Gemeente Utrecht en is in eerste lezing vastgesteld in de AKG-vergadering van ----------

Alleen na toestemming van de Algemene Kerkenraad Klein kan hiervan worden afgeweken.
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Waar collecteren we voor?  
Toelichting bij het Collecterooster PGU 2023 
 

Deze handreiking is onderverdeeld in plaatselijke collecten (rood) en landelijke collecten (wit/ongekleurd). 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 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad Groot op 12 december 2022. 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 (33) zijn bestemd voor de primaire taak van de wijkdiaconie (dit betekent: individuele hulpverlening). Houdt de wijk-
diaconie geld over, dan beslist zij zelf over de diaconale besteding hiervan. De kerkrentmeesterlijke collecten voor ‘wijkgemeente’ (47) 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), Diaconale Pio-
niersplekken (2), Studentenpastoraat (3), Pioniersplekken (3) en Oecumene in Utrecht (1).  
 
In het rooster zijn de collecten opgenomen uit het landelijk Collecterooster 2023 Protestantse Kerk (www.kerkinaktie.nl/collecterooster), op 13 na. 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: 3 voor Kerk in Actie-Binnenlands Diaconaat (12/3, 14/5 en 17/12), 1 voor de ondersteuning van gemeenten (15/1). Daar-
naast zijn de volgende collecten geschrapt voor diaconale pioniersplekken, stedelijk doel en de wijkdiaconie:, Kerk in Actie-zending (5/3 en 13/8), 
Kerk in Actie- werelddiaconaat (8/3, 25/6, 17/9, 5/11), Protestantse Kerk-pastoraat (26/11) en Kerk in Actie-Kinderen in de knel (3/12 en 10/12).  
Wil men een geschrapte landelijke collecte tóch houden, dan is een derde collecte een optie. 
 
Opmerkingen/veranderingen. 
 

 Uit de 9 collecten in voor een Utrechts stedelijk diaconaal doel worden steunaanvragen gefinancierd die Utrechtse organisaties indienen bij de 
Protestantse Diaconie Utrecht. Evenals in 2022 wordt er gecollecteerd voor Utrecht op Orde (waar SchuldHulpmaatje, Jobhulpmaatje en Hip 
Helpt en het Papiercafé onder vallen), El Roi, Villa Vrede, Huis voor vluchtelinggezinnen, Straatpastoraat, Het Overweeghuis, Stichting Buurt-
pastoraat, Serve the City en Stil/SDB. 

 In 2022 wordt viermaal gecollecteerd voor het Diaconaal Buurtwerk. Deze collecten zijn bestemd voor Roobolkkapel, Johannes in de wijk, 
Knooppunt en de Wijkplaats. 

 De bestemming van de oudejaarscollecte zal op een later tijdstip bekend gemaakt worden. 
 
 
 

 

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 

Zo 1 jan Wijkdiaconie 

De opbrengst van de collecte voor de wijkdiaconie is 
bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk 
die financieel of materieel in de knel zijn gekomen (indi-
viduele hulpverlening). Dankzij uw gift zijn de wijkdiake-
nen in staat om mensen in kwetsbare situaties te helpen 
met bijvoorbeeld een wasmachine, kleding, vergoeding 
van bijzondere medische kosten of praktische hulp bij 
schuldsanering. 

Pioniersplekken 

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de onder-
steuning en uitbreiding van de stedelijke pioniers-plekken. 
Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn voor 
mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke 
uitgangspunten zijn afstemming op de context, werken 
vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame ge-
meenschapsvorming.  
De Protestantse Gemeente Utrecht kent drie pioniersplek-
ken. De collecte is bestemd voor o.a.  de activiteiten van 
De Haven (www.dehaven-kanaleneiland.nl). De Algemene 
Kerkenraad wil graag nog meer van deze plekken in 
Utrecht creëren. 

Nieuwjaarsdag / 
Kerstvakantie 

Zo 8 jan 
Stedelijke doelen: 
SchuldHulpMaatje 

Utrecht op Orde is een stichting waar naast Jobhulp-
maatje, Hip Helpt en het recent gestarte Papiercafé 
ook SchuldHulpMaatje onder valt. Dit is een project 
waarbij goed opgeleide vrijwilligers ondersteuning 
bieden aan mensen die met financiële problemen te 
kampen hebben. Zij geven preventief hulp aan mensen 
die moeite hebben met hun administratie, bieden on-
dersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp 
doorlopen en geven nazorg. De ondersteuning van een 
maatje zijn een aanvulling op de inzet van lokale pro-
fessionele instellingen. Samen komen we verder! 

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 wijkgemeen-
te. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat 
(predikant en/of pastoraal werker), de salarislasten van de 
koster en de kerkmusicus, kosten van onderhoud en gebruik 
van kerkgebouw en/of wijkgebouw, en de kosten van ere-
diensten en wijkwerk. 

Kerstvakantie 

Zo 15 jan Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 22 jan 

 

 

Wijkdiaconie 

Zie toelichting bij 1 januari. 
Protestantse kerk – 
missionair werk 

Een kerk van betekenis 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door 

een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het 

dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag 

de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer 

door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke 

functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse 

Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervarin-

gen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motive-

 

http://www.pgu.nu/
http://www.kerkinactie.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/geven/collecterooster
http://www.dehaven-kanaleneiland.nl/
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1ste collecte 2de collecte 
ren om van betekenis te zijn in hun omgeving. 

Zo 29 jan 

 

  

 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Protestantse kerk – 
kinderen en jonge-
ren 

Nederland speelt Sirkelslag 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel 

tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse 

gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden 

jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve 

bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie 

van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een 

bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een onge-

dwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. 

Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrok-

ken te houden. 

 

Zo 5 feb 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

Pakistan - Vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie 
AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt 
met vakopleidingen en leningen. De organisatie bege-
leidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en 
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren 
die een universitaire studie willen volgen zich voor te 
bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De 
organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelf-
standig maken: ze brengt ook jongeren met verschil-
lende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip toeneemt.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 12 feb 
Kerk in Actie - 
noodhulp 

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

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.   
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1ste collecte 2de collecte 

Zo 19 feb 
Diaconaal buurt-
werk - Roobolkapel 

In de Roobolkapel (Geuzenwijk in Zuilen) 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. We ondersteunen dit diaco-
nale werk dat voorziet in een behoefte in Utrecht graag 
met elkaar.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 26 feb 
Kerk in Actie - 
zending 

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

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 
Voorjaarsvakan-
tie 

Zo 5 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-
tenpastoraat Utrecht). Het is een aanvulling op het werk 
dat in de wijkgemeenten gebeurt. Het doel van het studen-
tenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van 
universiteit, hogescholen en studentenorganisaties. Het 
studentenpastoraat begeleidt studenten in hun geestelijke 
ontwikkeling die wordt gevoed door het geloof in God en is 
geworteld in een Bijbelse traditie. Jaarlijks doen vele stu-
denten een beroep op de studentenpastores van de Pro-
testantse Gemeente Utrecht. Studenten doen mee aan 
activiteiten, waarbij de vragen van wetenschap, geloof en 
maatschappij aan de orde komen. Ondersteuning van de 
Utrechtse kerken kan hierbij niet gemist worden en daarom 
wordt vandaag uw bijdrage gevraagd. 

Voorjaarsvakan-
tie 

Wo 8 mrt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari  Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Biddag 

Zo 12 mrt 
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 vanzelf-
sprekend voor is, zijn prostituees. Hoewel bijna elke 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  
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1ste collecte 2de collecte 
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 
huiskamer 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 christelijksociaal denken, dat geworteld is in 
het Evangelie, wil El Roi handen en voeten geven aan 
waarden zoals naastenliefde, gelijkwaardigheid, ver-
antwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Met deze collec-
te ondersteunt u het werk van Stichting El Roi. 

Zo 19 mrt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Protestantse kerk – 
missionair werk 

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

 

Zo 26 mrt 
Kerk in Actie - 
wereldiaconaat 

Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren 
hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen 
niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er 
bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vak-
mensen, en worden daarvoor jongeren uit India aange-
trokken.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorgani-
saties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen 
een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast trai-
ning in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  
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1ste collecte 2de collecte 
bedrijf kunnen starten.  

Zo 2 apr 
Pioniersplekken 
diaconaal 

In verschillende wijkgemeenten hebben we een diaco-
naal medewerker die in en met de wijkgemeente actief 
is en helpt de gemeenschap opbouwen. De kennis en 
ervaring de wordt opgedaan wordt ook gedeeld met 
andere wijkgemeenten. We collecteren graag om dit 
werk te kunnen blijven doen.    

Protestantse kerk – 
kinderen en jonge-
ren 

PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar 
doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de Paas-
Challenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugd-
werkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jonge-
ren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel 
van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van 
Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde 
van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leer-
zaam en verbindend. 

Palmpasen 

Do 6 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Witte donderdag 

Vr 7 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Goede vrijdag 

Za 8 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Stille zaterdag 

Zo 9 apr 

 
 
 
 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 
  

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

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 1e Paasdag 

Ma 10 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 2e Paasdag 

Zo 16 apr 
Stedelijke doelen - 
Villa Vrede 

Villa Vrede is een veilige plek voor één van de meest 
kwetsbare groepen uit onze samenleving, ongedocu-
menteerde vluchtelingen. Deze groep mensen leeft een 
onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en geen 
burgerservicenummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet 
legaal werken, hebben geen recht op sociale voorzie-

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  
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1ste collecte 2de collecte 
ningen, kunnen geen huis huren via de reguliere kana-
len, enzovoort. Villa Vrede wil deze mensen een plek 
bieden waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht 
krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen 
opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaam-
heid. 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 vol-
doening, rust en levert extra skills op, zogenoemde 
‘toekomstvrije vaardigheden’. Dit zijn vaardigheden 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 duurzaam 
toekomstperspectief. Met uw collecte ondersteunt u 
deze projecten van Villa Vrede. 

Zo 23 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 30 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Pioniersplekken Zie toelichting bij 1 januari. Meivakantie 

Zo 7 mei 
Kerk in Actie - 
noodhulp 

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

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Meivakantie 

Zo 14 mei 
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 
smeden en dienstbaar te zijn aan elkaar 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Do 15 
mei 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Hemelvaartsdag 

Zo 21 mei Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Protestantse kerk – 
missionair werk 

Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving 
Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de 
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Protestantse Kerk - zoeken aansluiting bij de leefwereld 
van de bezoekers door het Evangelie te delen op een 
manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in 
Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders 
op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In klieder-
klassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen 
aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk 
van deze nieuwe kerkplekken. 

Zo 28 mei 
Kerk in Actie - 
zending 

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

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 1e Pinksterdag 

Ma 29 
mei 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 2e Pinksterdag 

Zo 4 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 na-
mens deze lidkerken een gesprekspartner voor de stedelij-
ke 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 Protes-
tantse Gemeente Utrecht draagt bij aan de kosten van de 
USRK en is daarin met vijf afgevaardigden uit verschillen-
de 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 11 jun 
Stedelijke doelen – 
Huis voor vluchte-

In Utrecht hebben we een tijdelijke opvang voor onge-
documenteerde vluchtelinggezinnen, in een huis be-

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  
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linggezinnen schikbaar gesteld door de stedelijke diaconie. Er is 

daar plek voor 2 vluchtelinggezinnen, om op adem te 
komen, de kinderen en hun ouders rust te gunnen om 
de volgende stap te kunnen zetten in hun leven. De 
Tussenvoorziening begeleidt deze gezinnen professio-
neel waarbij het verblijf gemiddeld 4 maanden is om 
naar een definitieve situatie toe te kunnen werken. 

Zo 18 jun Wijkdiaconie Zie toelichting 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 25 jun Wijkdiaconie Zie toelichting 1 januari  Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari   

Zo 2 jul 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

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

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 9 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Studentenpastoraat Zie toelichting bij 5 maart. Zomervakantie 

Zo 16 jul 
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 verhaal te komen, oprechte aandacht hebben, 
blijvend nabij zijn – zonder dat het moet passen in 
protocollen of hokjes – dit alles in het vertrouwen dat 
God erbij is.   

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Zomervakantie 

Zo 23 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Zomervakantie 
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Zo 30 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Zomervakantie 

Zo 6 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Zomervakantie 

Zo 13 aug 
Stedelijke doelen – 

Buurtpastoraat 

Stichting Buurtpastoraat Utrecht is in verschillende 
wijken van Utrecht actief aanwezig met pastorale pre-
sentie. De pastores van Buurtpastoraat bouwen rela-
ties op met buurtbewoners in een kwetsbare situatie en 
bieden een luisterend oor, lopen op met de mensen, 
helpen bij het werken aan herstel. Om dit werk te kun-
nen blijven doen is uw gave van groot belang.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Zomervakantie  

Zo 20 aug 
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 mak-
kelijk. Er komen mensen die vaak niet op andere wijzen 
worden bereikt. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Zomervakantie 

Zo 27 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Pioniersplekken Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 3 sep  
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

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

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 10 sep Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Protestantse kerk – 
kinderen en jonge-
ren 

Goed voorbereid met jongeren op weg 
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waar-
devol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om er-
voor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en seri-
eus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat 
kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht 
hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugd-
werkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakket-
ten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor 
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jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samen-
werking met lokale gemeenten. 

Zo 17 sep 
Stedelijke doelen – 
Het Overweeghuis 

Het Overweeghuis Utrecht wordt een plek waar vrou-
wen uit de prostitutie kunnen stappen. In navolging van 
het goed werkende Overweeghuis Groningen wordt in 
Utrecht eenzelfde project met partners opgestart. 
 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 24 sep 
Kerk in Actie - 
zending 

Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel 
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel 
religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is 
het 
voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de 
stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuur-
lijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is 
opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppak-
ken. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie ker-
ken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk bete-
kent hoop voor de toekomst! 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  

Zo 1 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Protestantse kerk – 
Kerk en Israël 

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse 
volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daar-
om bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof 
en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. 
Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten 
we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de 
relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder 
andere het werk van Nes Ammim, een internationale chris-
telijke gemeenschap. 
De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee 
geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot 
onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecte-
ren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël. 

Israëlzondag 
 

Zo 8 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Protestantse kerk – 
missionair werk 

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

Zo 15 okt 
Stedelijke doelen:  
Serve the City  

Stichting Serve the City heeft als missie eenzaamheid 
tegen te gaan en individualisering te doorbreken. Dit 
doen we door jongeren als vrijwilliger te koppelen aan 
kwetsbare en eenzame stadsgenoten. Zo helpen we 
jongeren van betekenis te zijn voor hun eigen stad.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Herfstvakantie 

Zo 22 okt 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

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

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Herfstvakantie 

Zo 29 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Studentenpastoraat Zie toelichting bij 5 maart.  

Wo 1 nov 
Kerk in Actie - 
zending 

Rwanda - Met zusters werken aan gezond eten 
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de 
inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond 
kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas 
verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. 
Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en 
boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen 
veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere 
landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de 
boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen 
hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. Dankdag 

Zo 5 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari  Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari   

Zo 12 nov 
Kerk in Actie - 
werelddiaconaat 

Libanon - Kansen voor jongeren in achterstands-
wijken 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari.  
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In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in 
Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan 
goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen 
jongeren die er wonen elk perspectief op een betere 
toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongeren-
centrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen 
er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale 
hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in 
ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafel-
voetbal of airhockey. 

Zo 19 nov 
Diaconaal buurt-
werk – De wijk-
plaats 

In De Wijkplaats in Lombok vinden buurt- en stadsbe-
woners 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. Er zijn activiteiten voor verschillende doelgroepen, 
waarmee de Wijkplaats van grote betekenis is voor de 
Utrechters.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 
Laatste zondag 
kerkelijk jaar 

Zo 26 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 1e Advent 

Zo 3 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari  2e Advent  

Zo 10 dec 
Pioniersplekken 
diaconaal Stedelijke 
doelen - 

Zie toelichting bij 2 april. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 3e Advent 

Zo 17 dec 

Stedelijke doelen - 
Stil en Stichting 
Dienstverlening aan 
buitenlanders 

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 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 ont-
plooien. Daarom steunt de Protestantse Diaconie 
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 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 4e Advent 
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SDB: http://www.sdb-utrecht.nl/, usrk.sjd@hetnet.nl 

Zo 24 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Protestantse kerk – 
kinderen en jonge-
ren 

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

Kerst-
nacht/kerstvaka
ntie 

Ma 25 
dec 

Kerk in Actie – 
kinderen in de knel 

In actie voor kinderen in de knel 
Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een 
onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver 
weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt 
voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 
kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee 
met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de 
loop van 2023 maken we bekend welk kinderproject 
het meest urgent is en ons kerstproject wordt. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 
1e  Kerst-
dag/kerstvakanti
e 

Di  26 dec Wijkdiaconie  Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 
2e  Kerst-
dag/kerstvakanti
e 

Zo 31 dec Oudejaarscollecte Wordt nog bepaald (in het najaar)  Wijkgemeente Zie toelichting bij 8 januari. 

Oudejaars-
dag/kerstvak
antie 
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