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                     HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2021 
  OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER 2021            Toelichting op thema’s                                                    
Vooraf 
U ontvangt hierbij teksten ter ondersteuning van de afkondiging van de uitgangscollectes.   
 
 
3 oktober 2021 – - Israëlcollecte Protestantse Kerk      
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen 
we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke 
traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek 
en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm 
aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld 
met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël. 

 
 
10 oktober 2021 – Collecte voor 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. 
 
 
7 november 2021 – Kerk in Actie/Zending  
Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen 
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een 
vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen 
en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische 
opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na 
huiselijk geweld. 
 
 
14 november 2021 – Kerk in Actie/Ontwikkelingssamenwerking 
De collecte is bestemd voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van 
Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook 
tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt 
boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en 
hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze 
zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens 
bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van 
hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar 
te maken?   
 
 
21 november 2021 – Collecte Protestantse Kerk - Pastoraat 
Omzien naar elkaar 
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen 
en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland 
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten 
waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben 
gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit. 
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28 november 2021 – Plaatselijke pioniersplekken 
De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te 
kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing 
uitgevoerd, zoals pioniersplekken De Fontein, de Sleutel en de Vuurplaats. De landelijke kerk draagt 
financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook 
u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren.  
 
 
19 december 2021 – Adventscollecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 
Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de 
KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de Kerst- 
Challenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze 
het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare 
mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. 
 
 
 
 


