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De komende zomermaanden zullen de volgende collectes worden gehouden: 
Zondag 3 juli is de collecte bestemd voor Kerk in Aktie en wel voor Joodse en Palestijnse 
kinderen spelen samen. Deze kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia 
van oorlog en conflicten is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als 
mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center for Education and Dialogue wil 
dan aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in 
contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse 
school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing 
Center leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en 
christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.   
Zondag 10 juli collecteren we voor de Voedselbank West-Friesland. Een particuliere 
stichting, werkt niet met subsidies en daardoor onafhankelijk van overheden en andere 
organisaties. Er wordt gewerkt met vrijwilligers. De gelden die worden ontvangen zijn 
giften en donaties.              
Zondag 17 juli en zondag 24 juli is de collecte bestemd voor de eigen kas van de diaconie.
                             
Zondag 31 juli collecteren we voor Hospice Dignitas in Hoorn. Deze organisatie levert de 
meest persoonlijke, hoog kwalitatieve (terminale) palliatieve zorg in West-Friesland. Er 
wordt daar gezorgd voor een optimale verbinding tussen gasten- verwanten- 
medewerkers- vrijwilligers en zorgprofessionals. 
Zondag 7 augustus, zondag 21 augustus en zondag 28 augustus zijn de collectes bestemd 
voor de eigen kas van de diaconie.                        
 
Zondag 14 augustus collecteren we voor de Zending. Voor Egypte. De kerk staat op tegen 
armoede in het dorp. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met 
een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de 
dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. 
In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere 
gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen 
georganiseerd; ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden 
gerepareerd. Het Egyptische dorpje El-Matareya had lange tijd te maken met enorme 
milieuvervuiling. Inwoners gooiden huishoudelijk afval als papier, stof en plastic zomaar 
op straat en hadden geen idee van de schadelijke gevolgen voor milieu en leefomgeving. 
De Koptisch-Orthodoxe kerk startte er met hulp van Kerk In Aktie een 
ontwikkelingsprogramma, waarbij dorpelingen leerden hun afval te hergebruiken. Na 
deze lessen begon Maryam Moussa haar eigen recyclings bedrijfje. Enorme stapels afval 
worden nu ingezet om papieren borden te maken, die ze gebruikt om gerechten op te 
serveren en te verkopen. Van de kerk kreeg zij een microkrediet. Haar leven is voor altijd 
veranderd. Ze kan nu zelf haar gezin onderhouden en de kinderen naar school laten gaan. 
Zondag 4 september is de collecte bestemd voor Myanmar.   
In deze periode van ontspanning en vrije tijd bevelen we de collectes die worden  
gehouden van harte bij u aan. De diaconale zorg gaat door. Rekeningnummer: NL 66 
INGB 0009 278240 t.n.v. Diaconie PGOpperdoes.   
Een zonnige groet namens de diaconie: Ineke, Piet, Mary en Hannie 


