19 september 2018
HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2018
OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2018
Toelichting op thema’s
Vooraf
U ontvangt hierbij teksten ter ondersteuning van de afkondiging van de uitgangscollectes. Deze
informatie is beknopt en zakelijk gehouden. U kunt, aan de hand van deze teksten, zelf de
afkondigingen samenstellen.

7 oktober 2018 – collecte Kerk en Israël

Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de
identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit
volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook
verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele
loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en
over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het
speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

4 november 2018 – Collecte Kerk in Actie, najaarszendingsweek
Meer kansen voor de inheemse bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De
kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van
gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en nietinheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in
Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de
uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in
Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten.

18 november 2018 – Ontwikkelingssamenwerking
Geef hoop en nieuwe kracht - Moeder zijn in Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Door de
jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks
naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke
gezin iedere dag weer van eten te voorzien. Medewerkers van Mothers’ Union, het
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk in Oeganda, bezoeken deze vrouwen en bouwen een
vertrouwensband op. Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed,
zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien. Zo worden kwetsbare gezinnen in NoordOeganda sterker. Via uw bijdrage in de collecte kan Kerk in Actie het werk van Mothers’

Union blijven ondersteunen.

2 december 2018 – Missionair werk (pioniersplekken)
LifeWirez is een pioniersplek in Bilthoven gericht op jongeren tussen 16 en 25 jaar, die niet of
nauwelijks meer in de kerk komen. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode
draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. Ze zoeken jongeren op in
hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband met hen op.
LifeWirez staat voor vriendschap die levens verandert. De Protestantse Kerk steunt LifeWirez en
andere pioniersplekken, waar mensen op nieuwe manieren met geloven in contact komen en hun
geloof kunnen beleven.
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9 december 2018 – collecte Landelijk Pastoraat (pastoraat nieuwe stijl)
Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in gemeenten waar
het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt. De Protestantse Kerk brengt in een
aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap
pastoraat’ met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen.
Naast deze leergemeenschappen wordt geëxperimenteerd met andere nieuwe vormen van leren,
zoals de e-learning ‘pastorale gesprekken’. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de
Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen
worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Nieuwe kennis en
vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.
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