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HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2020 

         APRIL, MEI EN JUNI 2020                  Toelichting op thema’s                                                    

Vooraf 
U ontvangt hierbij teksten van de afkondiging van de uitgangscollectes. U kunt, aan de hand van 
deze teksten, evt. zelf de afkondigingen samenstellen.  
 
 

5 april 2020 – collecte Jeugdwerk 
Jongeren doorleven het paasverhaal 
Komende zaterdagnacht, in de Paasnacht, doorleven zo’n 2.000 jongeren van kerken door 
heel Nederland het paasverhaal tijdens de PaasChallenge. Ze kruipen daarbij een nacht 
lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal en beleven zo de laatste dagen 
van Jezus op aarde. Tijdens de PaasChallenge, een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige 
elementen, krijgen de jongeren te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid en 
vermoeidheid. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats 
op paasmorgen. Vandaag collecteren we voor het werk van JOP, zodat JOP verrassende en 
uitdagende werkvormen zoals de PaasChallenge verder kan blijven ontwikkelen om 
jongeren bij de kerk te betrekken. We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u 
aan! 
 
 

17 mei 2020 – Plaatselijk Missionair Werk   
De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende 
wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede 
initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer 
welkom. 
 
 

31 mei 2020 (Pinksteren) – Collecte Kerk in Actie/Zending      
Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk 
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 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 steunt dit werk. Collecteert u juist met 
Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko?  
 
 

7 juni 2020 – Kerkradio   
De vrijwilligers van de Kerkradio Apeldoorn zorgen er iedere zondag voor dat er ’s ochtends 
en ’s avonds een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn wordt uitgezonden. 
Op deze wijze worden mensen die verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken toch 
betrokken bij erediensten en onze gemeente. Enthousiaste vrijwilligers spannen zich iedere 
zondag in om kwalitatief goede uitzendingen te verzorgen. De zendvergunning, aanschaf 
en onderhoud van de apparatuur brengen kosten met zich mee. Met de collecte wordt uw 
bijdrage gevraagd zodat iedereen naar de Kerkradio Apeldoorn kan blijven luisteren. 
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14 juni 2020 – collecte dorpskerken / Nederland - Dorpskerken willen van betekenis zijn 
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om 
als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. 
Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: 
‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met 
pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, 
open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om 
dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond 
kerk-en- leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de 
dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. 

 
 


