
Handreiking Collecterooster PGU 2020 – Vastgesteld in tweede lezing AK d.d. 16-12-2019  

  

1 

Waar collecteren we voor?  
Toelichting bij het Collecterooster PGU 2020  
 

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’ (47) zijn bestemd voor het in 
stand houden van de wijkgemeente.  
 
Daarnaast zijn er collecten voor stedelijke doelen: Diaconaal Buurtwerk (4), Stedelijke diaconale doelen (7), Eindejaarscollecte (1), Kerkdiensten in 
zorgcentra (2), Studentenpastoraat (3), Pioniersplekken(2) en Oecumene in Utrecht (2).  
 
In het rooster zijn de collecten opgenomen uit het landelijk Collecterooster 2020 Protestantse Kerk (www.kerkinaktie.nl/collecterooster), op 4 na: 3 
voor Kerk in Actie-Binnenlands Diaconaat (23/2, 22/3 en 5/7) en 1 voor de dorpskerken (14/6). 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 ge-
schrapte landelijke collecte tóch houden, dan is een drempelcollecte bij de uitgang een optie. 
 
Opmerkingen/veranderingen t.o.v 2019. 
 

 Uit de 7 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 Villa Vrede/vluchtelingen (23/2), Stichting Ruimzicht (07/6), 
Stichting El Roi (30/8) en Ter Haar Romeny Fonds (15/11). Ook vinden 2 collecten plaats voor dak- en thuislozen (12/1 en 06/12). 

 In 2020 wordt tweemaal gecollecteerd voor de kerkdiensten in de zorgcentra in Utrecht. In 2019 bedroeg het aantal collecten 5. De daling van 
het aantal collecten betreft die collecten aan de kerkrentmeestelijke collecten. Nu wordt er gecollecteerd voor de wijkgemeente. 
 
 
 

 
 
 
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 

mailto:bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl
http://www.kerkinaktie.nl/collecterooster
http://www.pgu.nu/
http://www.kerkinactie.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/geven/collecterooster
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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 5 jan. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente .Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 12 jan. 
Stedelijke doelen: 
Dak- en Thuislo-
zen 

De afgelopen jaren is het aantal dak- en thuislozen 
schrikbarend toegenomen. Meer dan de helft van de 
nieuwe daklozen leeft in de grote steden. Vele van deze 
mensen slapen buiten. Vooral in de wintermaanden is dit 
een moeilijk bestaan. Utrecht biedt iedere dag 230 daklo-
zen een plek in de opvang. In de vier grote steden wordt 
naarstig gezocht naar extra opvangplekken en betere 
regelingen voor deze mensen, waaronder ook jongeren 
en gezinnen. Utrechtse kerken zijn betrokken bij deze 
kwetsbare groep, via initiatieven zoals het Straatpasto-
raat en het oecumenisch noodfonds OMDUW. Betrokken 
vrijwilligers en professionals bieden begeleiding, belan-
genbehartiging en persoonlijk contact. Met uw collecte 
worden deze initiatieven geholpen in hun omzien naar, 
en concrete hulp aan, dak- en thuislozen in Utrecht.   

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 19 jan. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Missionair Werk 

Het thema van de Protestantse Kerk voor het sei-
zoen 2019/2020 is ‘Een goed verhaal’. In de kerk 
leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons 
vertelt. Voor velen een bron van troost, bemoediging 
en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en 
maatschappelijk relevant is. In de dienst, in ge-
spreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk 
en op andere plekken zijn kerken bezig met dat 
goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor 
ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden 
andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te 
bevorderen, bijvoorbeeld symposia. De opbrengst 
van deze collecte is bestemd voor het ontwikkelen 
van materialen en initiatieven die mensen binnen en 
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1ste collecte 2de collecte 
buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen. 

Zo 26 jan. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong 
Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op 
eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als 
groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen 
andere groepen in heel Nederland om de hoogste 
score. De groepen staan via internet en sociale 
media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een 
ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met 
geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal 
centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een 
missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma 
voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 
jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Stel JOP in 
de gelegenheid om nieuwe werkvormen te blijven 
ontwikkelen voor jeugd binnen en buiten de kerk. 

 

Zo 2 feb. 
Kerk in Actie – 
Werelddiaconaat 

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk 
om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds 
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatver-
andering. Soms  is er droogte, soms staan de vel-
den onder water. Samen met de Kerk van Oeganda 
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd 
om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, 
duurzame technieken voor productie en opslag van 
gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes 
gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aange-
legd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur 
beter beschermd en hebben boeren een stabiel 
inkomen. Help deze boeren om niet alleen droogte, 
maar ook wateroverlast het hoofd te kunnen bieden. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 9 feb. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Catechese en Edu-
catie 

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is 
het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in 
hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt 
hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern 
trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambts-
dragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers 
doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve 
e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en 
verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. 
Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van 

  



Handreiking Collecterooster PGU 2020 – Vastgesteld in tweede lezing AK d.d. 16-12-2019  

  

4 

1ste collecte 2de collecte 
getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De 
Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trai-
ningen op deze manier vormgeven 

Zo 16 feb. Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 23 feb. 
Stedelijke doelen: 
Villa Vre-
de/Vluchtelingen 

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. 
Voorjaarsvakan-
tie 

Zo 1 mrt. 
Kerk in Actie - 
Voorjaarszending 

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten 
in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde 
trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk 
door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit 
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De mees-
ten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze 
graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint 
voorgangers in de storytelling- methode: een suc-
cesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen 
mondeling worden verteld en men met elkaar op 
zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen 
leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en 
eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit 
deze verhalen. Bemoedig hen met deze collecte! 

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, 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. 

Veertigdagentijd 

Zo 8 mrt. Diaconaal buurt- De Protestantse Diaconie Utrecht is nauw betrokken bij Missionair Werk Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is  
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werk: Inloophui-
zen 

het kerk- en buurtwerk in inloophuizen, zoals in de 
Roobolkapel (Zuilen), Het Knooppunt (Lunetten), de 
Haven (Kanaleneiland) en in de Wijkplaats (Lombok). Op 
deze locaties zijn er maaltijdgroepen, voedselbanken en 
diverse laagdrempelige activiteiten. Er worden buurtbe-
woners bereikt die in sociaal isolement verkeren. Zoals 
een gast van het Knooppunt het verwoordde: “Ik heb een 
tijd als een kluizenaar geleefd. Toen ik weer naar buiten 
ging, was het Knooppunt een veilige plek. Nu ben ik hier 
gewend en durf ik weer verder de maatschappij in te 
gaan.” 
Voor de diaconie zijn deze inloopplekken belangrijk. In de 
inloophuizen ontmoeten we juist die medemensen naar 
wie wij als christelijke gemeente willen omzien. We willen 
dat deze plekken op langere termijn betekenisvol kunnen 
blijven in de Utrechtse stadswijken. Daarom bouwt de 
diaconie aan een duurzame structuur van vrijwillige en 
professionele ondersteuning. Met uw bijdrage kan de 
stedelijke diaconie hier een impuls aan geven.  

het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te 
wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen 
wanneer we geen contact hebben met deze men-
sen? Met pionieren zetten kerken een stap naar 
buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, 
maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers 
zoeken naar nieuwe vormen van kerk- zijn die pas-
sen bij de context en de mensen die ze ontmoeten 
buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het 
evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere 
manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk onder-
steunt startende pioniersplekken. 

Wo 11 
mrt. 

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

Zo 15 mrt 
Kerk in Actie - 
Noodhulp 

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, 
maar veel mensen proberen het gewone leven weer 
op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk 
in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen 
dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken ge-
reedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerin-
nen training in zeep maken, waardoor ze een eigen 
inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school 
kunnen laten gaan. Ondersteun deze boeren en 
boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kin-
deren te zorgen. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 22 mrt 
Kerkdiensten 
zorgcentra 
Utrecht 

In een aantal zorgcentra in Utrecht worden op zondag of 
door de week kerkdiensten gehouden. Samen met ande-
re kerkgenootschappen in onze stad ondersteunt de 
Protestantse Gemeente Utrecht dit werk financieel. Veel 
vrijwilligers helpen belangeloos. Uit de collecte die van-
daag wordt gehouden worden met name de kosten van 
voorgangers en organisten betaald. Voor veel kwetsbare 
ouderen, vooral hen met dementie, is de herkenbaarheid 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  
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en vertrouwdheid van de vieringen zeer waardevol. Het is 
belangrijk dat de kerkdiensten door kunnen blijven gaan. 
Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan. 

Zo 29 mrt 
Kerk in Actie – 
Werelddiaconaat 

De bevolking in het noorden van Ghana is groten-
deels afhankelijk van de landbouw. Er is veel ar-
moede. Daarom vertrekken veel mensen naar de 
grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas 
belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge 
meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes 
op, samen met een lokale organisatie. De meisjes 
krijgen psychologische hulp, medische zorg en een 
korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen 
voorzien. Ook werken we aan preventie door voor-
lichting te geven in het gebied waar de meisjes 
vandaan komen. Geef straatmeisjes een nieuwe 
kans! 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 5 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld 
op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. 
Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? 
En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop 
jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van 
Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-
is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht 
lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paas-
verhaal. Ze krijgen te maken met emoties als ach-
terdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. 
In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun 
eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast 
een programma voor de hele nacht is er ook een 
korte versie van een uur. Maak het mogelijk dat 
JOP, Jong Protestant, meer jongeren via dit innova-
tieve programma kennis laat maken met het paas-
verhaal. 

Palmzondag 

Do 9 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Witte donderdag 

Vr 10 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Goede vrijdag 

Za 11 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Stille zaterdag 

Zo 12 apr 
Kerk in Actie – 
Kinderen in de 
knel 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen 
gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale 
partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 1e Paasdag 
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het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van 
armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bij-
eenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding 
en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer 
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook 
wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van 
de kinderen. Ondersteun de Dalits in India, om de ar-
moede te doorbreken. 

Ma 13 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 2e Paasdag 

Zo 19 apr 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 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 26 apr Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Meivakantie 

Zo 3 mei 
Kerk in Actie - 
noodhulp 

Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar gele-
den werden bevrijd. Het is waardevol om dat te 
kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. 
Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de 
terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die 
soms de meest verschrikkelijke gruweldaden heb-
ben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een 
lokale organisatie een programma voor traumaver-
werking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar 
krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten 
over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven 
voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden 
vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap 
te werken aan traumaverwerking. Laten we deze 
zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collec-

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  
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teren voor onze naasten in Nigeria. 

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

Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeen-
ten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen 
aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken 
tot een gemeenteweekend organiseren en van een 
moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. 
Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te 
doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en 
oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond 
geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de 
gemeente tussen verschillende generaties. JOP, 
Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwas-
senen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. 
Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en 
hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. 
Help JOP om deze materialen verder te ontwikkelen. 

 

Zo 17 mei 
Diaconaal buurt-
werk: Inloophui-
zen. 

Zie toelichting bij 8 maart. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Do 21 
mei 

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

Zo 24 mei 
Kerk in Actie – 
Werelddiaconaat 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizen-
den kinderen op straat. Ze worden hier door vol-
wassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet 
naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk 
in Actie werkt samen met drie organisaties die dit 
probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, 
proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen 
dat ze weer naar school gaan en werken aan pre-
ventie in het gebied waar veel van deze kinderen 
vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe 
kans via deze collecte. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 31 mei 
Kerk in Actie - 
Pinksterzending 

In Marokko is het niet toegestaan om christen te 
zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer 
migranten willen via de woestijn en Marokko Europa 
bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse 
land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer 
christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko 
studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze 
kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 1e Pinksterdag 
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dialoog tussen verschillende religies en culturen en 
biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak 
slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en 
totaal berooid zijn. Kerk in Actie ondersteunt deze 
kleine maar groeiende kerk in Marokko. 

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

Zo 7 jun 
Stedelijke doelen: 
Stichting Ruim-
zicht 

Stichting Ruimzicht biedt christelijke studenten een uniek 
concept voor samenleven en het ontwikkelen van eigen 
spiritualiteit, in duurzame en betaalbare behuizing op 
bijzondere locaties. Utrecht telt vier van deze huizen 
waar studenten oefenen in samen leven en het omzien 
naar de buurt, wijk en stad. Elk huis is betrokken bij een 
vrijwilligersproject, waarbij de samenwerking met het 
stedelijk diaconale werk, zoals in inloophuizen, actief 
wordt gezocht. Vanwege het vormende concept voor 
christelijke en zoekende studenten, én de concrete dia-
conale opdracht die verbonden is met het wonen in deze 
studentenhuizen, wordt uw collecte voor de Stichting 
Ruimzicht van harte aanbevolen.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 14 jun Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Studentenpastoraat Zie toelichting bij 1 maart.  

Zo 21 jun 
Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat 

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredes-
akkoorden getekend tussen de regering en haar 
grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote 
delen van het land nog geen sprake van vrede. Een 
kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan 
onverminderd door met het (gewapend) intimideren 
van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds 
mensen uit hun woonplaats of van hun land ver-
jaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme 
volkswijken belanden. Samen met lokale partneror-
ganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw 
bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen 
bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische 
hulp voor het verwerken van hun trauma’s. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 28 jun Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 5 jul 
St6edelijke doe-
len: Vluchtelingen 

Zie toelichting bij 23 februari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 12 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Pioniersplekken De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de  
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ondersteuning en uitbreiding van de stedelijke pio-
niersplekken. 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 gemeenschapsvorming. De Protes-
tantse 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 Alge-
mene Kerkenraad wil graag nog meer van deze plek-
ken in Utrecht creëren. 

 

Zo 19 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente  Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 

Zo 26 jul Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari Zomervakantie 

Zo 2 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente  Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 

Zo 9 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 

Zo 16 aug 
Kerk in Actie - 
Zending 

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzonde-
re aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers 
van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij 
het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in 
de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagin-
gen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, 
armoede en geweld, en krijgen ze training om hun 
talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen 
aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieu-
we landbouwmethoden aan om hun levensomstan-
digheden te kunnen verbeteren. Voor daders en 
slachtoffers van de genocide organiseert de kerk 
zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met 
elkaar te kunnen samenleven.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 

Zo 23 aug Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Oecumene in Utrecht Zie toelichting bij 19 april. Zomervakantie 

Zo 30 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. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Zomervakantie 
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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-
telijk-sociaal 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. 

Zo 6 sep 
Kerk in Actie - 
Werelddiaconaat 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in 
het droge noorden vormen christenen een minder-
heid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet 
alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investe-
ren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met 
steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana 
voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders 
hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabeti-
seringscursussen waarbij zowel volwassenen als 
jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de 
bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en 
daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De 
kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor 
jongeren.  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Startzondag 

Zo 13 sep Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere 
vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze 
creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk 
weer weten te vinden. Op steeds meer plekken 
ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer 
dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet 
betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. 
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij 
Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden 
gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Laat 
de kliederkerk, zodat op steeds meer plaatsen men-
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sen van verschillende generaties samen creatief aan 
de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het 
voetspoor van Jezus te gaan. 

Zo 20 sep 
Kerk in Actie - 
Zending 

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht 
op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van 
Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is 
echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. 
Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land 
waar bijna geen christenen zijn of waar christenen 
in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze 
kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het oplei-
den van predikanten, bij het bieden van diaconaat 
en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, 
huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. 
De collecte is bestemd om deze kerken te verster-
ken! 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 27 sep Vredesweek 

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen 
naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten 
vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet 
gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er 
voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend 
oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsge-
bieden 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. Doet u mee? 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 4 okt 
Diaconaal buurt-
werk: Inloophui-
zen 

Zie toelichting bij 8 maart. Kerk en Israel 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk 
Israël een essentieel element van de eigen identiteit. 
Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van 
het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de 
joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en 
bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in 
de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de 
gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de 
plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met 
inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsda-
gen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het 
internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofs-
gesprekken en interviews. De Protestantse Kerk 
investeert in opbouwende relaties met de Joodse 

 



Handreiking Collecterooster PGU 2020 – Vastgesteld in tweede lezing AK d.d. 16-12-2019  

  

13 

1ste collecte 2de collecte 
gemeenschap in Nederland, onder meer via een 
gemeenschappelijk humanitair project met het Cen-
traal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt 
al deze activiteiten mogelijk. 

Zo 11 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 18 okt 
Kerk in Actie - 
Wereldiaconaat 

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in 
Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een 
christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De 
zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk 
werkster in de dorpsgemeenschappen om hen 
heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en 
een trainingscentrum voor kleine boeren om de 
voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in 
de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste 
boerinnen en boeren om hun economische positie 
te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden 
en geld hebben om hun kinderen naar school te 
laten gaan. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Zo 25 okt Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Studentenpastoraat Zie toelichting bij 1 maart.  

Zo 1 nov 
Kerk in Actie - 
Najaarszending 

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen 
een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de 
vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en ge-
zondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de 
vrouwen die de handen uit de mouwen steken en 
de sociale en pastorale activiteiten van de kerk 
vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op 
Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat 
een netwerk van actieve vrouwen die een belangrij-
ke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen 
vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maat-
schappelijk werk. Steun het opleiden van deze 
vrouwen met deze collecte! 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Wo 4 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Dankdag 

Zo 8 nov 
Diaconaal buurt-
werk: Inloophui-
zen 

Zie toelichting bij 8 maart. 
Jeugdwerk Prot. 
Kerk 

Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar 
hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? 
Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen 
nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om 
ervaringen uit te wisselen. De kerk is geroepen om die 
gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken 
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bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en 
producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn 
aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de 
grote opdracht iets van Gods daden door te geven aan 
volgende generaties. Geef aan JOP, zodat zij ouders, 
gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de ge-
loofsopvoeding. 

Zo 15 nov 
Stedelijke doelen: 
Ter Haar Romeny 
fonds. 

Mensen die nu in de gevangenis zitten, komen allemaal 
een keer weer vrij. Maar wat kunnen wij er aan doen om 
hen dan een goede buurman/vrouw te laten zijn? En om 
zelf een goede buurman/vrouw van hen te zijn?   
De Ter Haar Romeny stichting zet zich in om de samen-
leving veiliger te maken door samen meer verantwoorde-
lijkheid te dragen. De Ter Haar Romeny stichting geeft 
die aandacht via gerichte financiële ondersteuning voor 
ex-gedetineerden. 
Zoals voor Tom (niet zijn echte naam),  die sinds een 
aantal weken vrij is. Hij is ondernemend in het helpen 
van zijn familie met klussen. Hij vraagt een financiële 
bijdrage voor een fiets, zodat hij daarmee naar zijn af-
spraken bij de reclassering kan, naar zijn sport en naar 
zijn nieuwe baan buiten de stad. Omdat hij in de decem-
bermaand is vrijgekomen vraagt hij ook een bijdrage voor 
warme winterkleding. De Ter Haar Romeny stichting 
helpt ex-gedetineerden zoals Tom hun leven weer op de 
rit te krijgen. De ontvanger weet dat het vanuit een ach-
terban komt die gelooft dat mensen een tweede kans 
verdienen. Die vindt dat de samenleving minder toe-
schouwer, en meer betrokken, moet zijn bij het strafrecht. 
Daar worden wij allen beter en veiliger van. Uw collecte 
voor de Ter Haar Romeny Stichting wordt van harte 
aanbevolen. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari  

Zo 22 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Pastoraat 

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aan-
dacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de 
gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de 
kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstan-
digheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend 
oor, een begrijpend woord, een hand op de schou-
der. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht 
uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk 

Laatste zondag 
kerkelijk jaar 
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toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er 
voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben 
minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl 
het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het 
leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan 
een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hier-
voor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het 
ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk. 

Zo 29 nov Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 1e Advent 

Zo 6 dec 
Stedelijke doelen: 
Dak- en thuislo-
zen 

De afgelopen jaren is het aantal dak- en thuislozen 
schrikbarend toegenomen. Meer dan de helft van 
de nieuwe daklozen leeft in de grote steden. Vele 
van deze mensen slapen buiten. Vooral in de win-
termaanden is dit een moeilijk bestaan. Utrecht 
biedt iedere dag 230 daklozen een plek in de op-
vang. In de vier grote steden wordt naarstig gezocht 
naar extra opvangplekken en betere regelingen 
voor deze mensen, waaronder ook jongeren en 
gezinnen. Utrechtse kerken zijn betrokken bij deze 
kwetsbare groep, via initiatieven zoals het Straat-
pastoraat en het oecumenisch noodfonds OMDUW. 
Betrokken vrijwilligers en professionals bieden 
begeleiding, belangenbehartiging en persoonlijk 
contact. Met uw collecte worden deze initiatieven 
geholpen in hun omzien naar, en concrete hulp aan, 
dak- en thuislozen in Utrecht. 

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari 2e Advent 

Zo 13 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Pioniersplekken Zie toelichting bij 12 juli.. 
3e Advent /  
Kerstvakantie 

Zo 20 dec 
Kerkdiensten 
zorgcentra 
Utrecht 

Zie toelichting bij 22 maart. Missionair Werk 

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren 
wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek 
naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen 
mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere 
feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee 
te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse 
Kerk diverse materialen en activiteiten aan om men-
sen op een aantrekkelijke manier kennis te laten 
maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daar-
om Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan 
bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen 
voor een kerstviering. Ook zijn er via Zingeninde-

4e Advent en 
Kerstnacht  
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kerk.nl en Korenindekerk.nl door het hele land laag-
drempelige kerstconcerten. Ondersteun de ontwikke-
ling van deze materialen en activiteiten, zodat zoveel 
mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen. 

Do 24 
dec 

Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 
Kerstnacht-
dienst 

Vr 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 
hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze 
worden misbruik of verwaarloosd. Juist met Kerst verdie-
nen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom 
mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst be-
stemd is voor kinderprojecten!  

Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 1e Kerstdag 

Za 26 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari. Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. 2de Kerstdag 

Zo 27 dec Wijkdiaconie Zie toelichting bij 1 januari Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari.  

Do 31 
dec 

Eindejaarscollec-
te: stedelijk dia-
conaal werk 

 Wijkgemeente Zie toelichting bij 1 januari. Oudejaarsdag 

 


