
Berichten van de diaconie voor de maand MAART 2023 
Veertigdagentijd en Pasen 
‘Uit liefde voor jou’, dat is het thema van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie 
dit jaar. Dit thema kom je op verschillende plekken tegen: bij The Passion, bij The Passion 
40daagse en bij de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. 
Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wil zijn. Jezus 
gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. De plek die ons daaraan 
herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen van wat we 
ontvangen. 
In de Veertigdagentijd (7 weken) biedt Kerk in Actie 7 projecten aan. Dit zijn projecten uit 
Zambia, Palestina, Bangladesh, Moldavië en Nederland. Het project in Moldavië is het 
paasproject en tegelijkertijd het hoofdproject van de 40dagentijdcampagne. 
Tijdens de zondagse collectes van de diaconie in de 40dagentijd sluiten wij per week aan bij 
de verschillende projecten. 
Ook bij de vespers sluiten we aan bij ‘Aan Tafel met Jezus’.  
 
Meer informatie over de projecten kunt u vinden op: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/ 
 
Zondag 5 maart is de Voorjaarszending: Palestina. Samen bijbel lezen opent deuren. 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 
procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende 
organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij 
diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen 
het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen 
in de samenleving en zoeken naar oplossingen.               
Zondag 12 maart is de collecte bestemd voor het Binnenlands Diaconaat: omzien naar 
gevangenen.  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te 
zien. Daarom reiken we (ex)gevangenen, tbs patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen.          
Zondag 19 maart is de collecte bestemd voor het Missionaire Werk van de Protestantse 
Kerk. Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het 
voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin 
oud en jong op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.                     
Zondag 26 maart collecteren we voor het Werelddiaconaat. Kansen creëren voor jongeren 
in Bangladesh. Daar 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 vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar 
werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in 
ondernemersvaardigheden, zodat ze een eigen bedrijf kunnen starten.      
Zondag  2 april Palmzondag is de Palmzondagcollecte voor kinderen en jongeren. 
We bevelen als diaconie de collectes van harte bij U aan. 
 



Maandag 6 februari  werden Turkije en Syrië getroffen door 2 verwoestende 
aardbevingen. Hierbij zijn duizenden doden en gewonden te betreuren. Totale verwoesting 
van steden met duizenden inwoners. De aantallen lopen nog steeds op. Reddingsteams 
bieden in de getroffen gebieden hulp aan getroffenen. Vanuit het noodhulpprogramma dat 
in Syrië al jarenlang actief is worden mensen geholpen. Kerken vangen zoveel mogelijk 
mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens.   
Dorcas, Tearfund en ZOA zijn al jaren actief in het noorden van Syrie.  
Daardoor kon er direct al effectief hulp worden verleend omdat er al langere tijd 
hulpverleners daar werkzaam zijn. Het geld wordt gebruikt om de bevolking ter plaatse te 
helpen. Er kan in samenwerking met de hulporganisaties die daar  werken hulp geboden 
worden. 
 
EO Metterdaad GIRO 300300 /  ovv.aardbeving 
 
De collectes voor de Diaconie zijn voor 2023 al vastgelegd, daarom vragen wij u als een 
bijdrage wilt geven dit op bovenstaande rekeningnummer over te maken. 
 
Een hartelijke groet namens de diaconie: Piet, Mary en Hannie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


