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Fijn dat je de Kerk in Actie huis-aan-huiscollecte wilt 
organiseren. De collecte is bij uitstek een activiteit om 
gemeenteleden bij te betrekken. Hoe? In deze brochure 
staan een aantal suggesties.
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Een activiteit van de hele gemeente

Ervaringen van een coördinator 
Ds. Mariska Kloppenburg organiseerde de huis-aan-

huiscollecte van Kerk in Actie in Rijnsaterwoude en 

vroeg haar gemeenteleden om mee te doen. “Tijdens 

een gemeenteavond heb ik het idee geopperd om 

gezamenlijk onze schouders onder deze collecte te 

zetten. Ik heb gevraagd wie er met mij mee wilde 

doen. Meteen stak een mooi aantal gemeenteleden 

hun hand op. Met dit groepje konden wij in het hele 

dorp collecteren. Het collectedoel sprak ons aan.  

De vluchtelingenkwestie knaagt aan ons. En op deze 

manier kunnen we echt iets doen. Daarnaast werkt 

het verbindend om samen zo’n activiteit uit  

te voeren.”

Gemeenteleden

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie is natuurlijk 
in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Tegelijkertijd kan deze collecte ook in de 
eigen omgeving iets moois opleveren: het kan helpen 
om je dorp of wijk beter te leren kennen. Door te zoeken 
naar wat goed is en wat minder mooi is, kun je kansen 
ontdekken om je als kerk aan mensen in je omgeving te 
verbinden. 

Hoe kun je dat doen?
Houd tijdens het collecteren drie vragen ‘in je achterhoofd’, 

die helpen om het dorp of de wijk waar je collecteert beter 

te leren kennen.

1.  Wat zie je? 
Hoe ziet de buurt eruit? Wat voor huizen staan er?  

Is er veel publieke ruimte? Hoe is alles onderhouden?  

Kom je mensen tegen op straat? Hoe zien ze eruit?  

Wat doen ze? Waar komen mensen elkaar tegen?

2.  Wat hoor je? 
Spreken mensen met elkaar, in welke taal en waar praten 

ze zoal over? Op welke manier reageren mensen als je 

aanbelt?

3.  Wat voel je? 
Welk gevoel roepen de straten waar je loopt op, hoe is de 

sfeer? Voel je je op je gemak? Zijn er verschillen binnen de 

wijken of in het dorp?

Tips
1.  Denk goed na aan wie je de vragen meegeeft. 

Collectanten moeten zich er niet ongemakkelijk bij voelen. 

Deze activiteit is bij uitstek geschikt voor diakenen en 

eventueel andere kerkenraadsleden. 

2.  Neem een notitieboekje mee en schrijf daarin meteen op 

wat je opvalt. Natuurlijk kan dit ook na afloop.



3.  Collecteer samen met iemand anders, de een collecteert 

bijvoorbeeld de even nummers en de ander de oneven.  

Deel al tijdens het collecteren wat opgevallen is. 

4.  Voor het leren kennen van een buurt maakt het verschil  

op welk tijdstip je gaat. Overdag ziet een buurt er 

anders uit dan ‘s avonds en doe je andere indrukken op. 

Collecteer op twee verschillende momenten en ervaar  

het verschil. 

Wat doe je met de observaties?
Vraag de collectanten na afloop van de collecte samen te 

komen om hun observaties te delen en te bespreken wat je 

er mee kunt doen. Bijvoorbeeld op de volgende manier:

1.  Vraag iedereen zijn drie belangrijkste observaties op een 

post-it te schrijven (één punt per briefje). Vervolgens 

deelt ieder om de beurt zijn drie punten en plakt deze op 

een groot vel papier. Je mag elkaar verhelderingsvragen 

stellen. 

2.  Komen verschillende observaties overeen? Groepeer de 

post-its die met hetzelfde thema te maken hebben. 

3.  Bespreek per thema wat je aan de observaties af kunt 

leiden. Welke urgente vragen en thema’s springen eruit 

om je wellicht als kerk mee te verbinden? Kijk of er al 

groepen of organisaties in het dorp of in de wijk zijn die 

zich met deze thema’s bezighouden.

Ervaringen van een collectant 
Een collectant was onder de indruk van hoeveel 

armoede hij tijdens het collecteren tegenkwam.  

Hij zocht contact met de Voedselbank en zo ontstond  

er een gezamenlijk initiatief met de kerk in de wijk.

Kinderen en jongeren betrekken

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie is een 
unieke kans om kinderen en jongeren te betrekken bij 
diaconaat (in het bijzonder bij het thema vluchtelingen) 
en hen uit te dagen om in actie te komen. Dat kan 
met bestaande activiteiten van de Protestantse Kerk. 
We geven drie voorbeelden, voor drie verschillende 
leeftijdsgroepen. Zoek contact met jeugdwerkleiders  
en kijk wat de mogelijkheden zijn. 

Kliederkerk over thema vluchtelingen (4-12 jaar)
Kliederkerk is een inmiddels beproefde vorm van een 

alternatieve, creatieve kerkdienst. Jong en oud ontdekken 

spelenderwijs meer over de Bijbel, rond een speciaal 

bijbelverhaal of thema, zoals thema Vluchtelingen, aan  

de hand van het verhaal van Ruth. 

Kijk hier voor het Kliederkerkprogramma voor thuis. 

Kijk hier voor het Kliederkerkprogramma voor in de kerk.

Kijk samen met de jeugdleiding van je gemeente of je dit 

Kliederkerkprogramma kunt organiseren in de periode 

waarin je collectanten werft. Neem dan bijvoorbeeld aan 

het eind van het programma even de tijd om over de 

huis-aan-huiscollecte te vertellen en vraag de ouders en 

begeleiders samen met de kinderen hieraan mee te doen. 

Kinderen vinden het vaak leuk om te collecteren en zorgen 

aan de deur voor een hoge gunfactor. Organiseer je een 

Kliederkerk vlak voor de collecte, dan kun je de online 

collectebus promoten.

Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) 
Sirkelslag KIDS is een interactieve spelavond - altijd in 

november -  voor kinderen in het hele land. Kinderen 

worden tijdens het spel door middel van luisteren, zien 

en doen, meegenomen in een bijbelverhaal én het thema 

vluchtelingenkinderen in Griekenland. Help mee bij het 

organiseren van de avond in de eigen gemeente. Vertel 

gelijk iets over de huis-aan-huis-collecte en stem met de 

jeugdleiding af op welke manier de kinderen bij de collecte 

betrokken kunnen worden. Misschien kunnen ze helpen 

de collecte te promoten, een online collectebus aanmaken 

(individueel of als groep) of zich via de online-collectebus 

laten sponsoren tijdens de spelavond.

Kijk hier voor meer informatie en neem contact op met de 

jeugdleiding van jouw gemeente om te kijken wat er mogelijk is.

Jong in actie (14-18 jaar)
Jong in Actie is een programma dat jongeren bewust maakt 

van diaconaat en hen aanmoedigt om in beweging te komen. 

Er is een speciale ‘editie’ rond het thema Vluchtelingen 

beschikbaar. Jongeren gaan aan de slag met vragen als: hoe 

zit het nu eigenlijk met vluchtelingen en Europa? Wat speelt 

er in onze eigen omgeving? Heb je wel eens een vluchteling 

gesproken en zijn vluchtverhaal gehoord? Tijdens het Jong  
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in Actie-programma gaan jongeren in gesprek met een (ex-)

vluchteling en worden ze uitgedaagd om in actie te komen. 

Dat kan op verschillende manieren, één ervan is meedoen 

met de huis-aan-huiscollecte.

Ga in gesprek met de jeugdleiding van je gemeente om 

te kijken of je samen een Jong in Actie-programma kunt 

organiseren. Kijk hier voor meer informatie over Jong in Actie.

Ervaringen van een jeugdleider 
In Oud-Beijerland speelde een groep kinderen Sirkelslag 

KIDS. Op hetzelfde moment deelden hun ouders een 

online collectebus van de huis-aan-huis collecte van Kerk 

in Actie in hun netwerk. Na krap een week collecteren 

tikte de teller al een opbrengst van € 1157 aan en was de 

groep daarmee landelijk koploper. Marit Leurgans, één 

van de jeugdleiders van de maandagavondclub, vertelt 

enthousiast hoe ze dit samen voor elkaar kregen. ‘We 

hebben een hechte groep van zo’n 25 kinderen tussen 

de 10 en 12 jaar. Wekelijks komen we bij elkaar op de 

club. Ik had al eerder over de online collectebus van 

Kerk in Actie gelezen. Het collectedoel raakte me en 

ik dacht: Hier móet ik iets mee! Ik nodigde tijdens een 

clubavond iemand uit die als vrijwilliger op Lesbos had 

gewerkt. Haar verhaal heeft de kinderen en ons als leiding 

diep geraakt. De kinderen leven daar in tenten, spelen 

met zelfgemaakt speelgoed en hebben met honderden 

mensen samen één wc en douche. De online collectebus 

gaf ons de mogelijkheid om makkelijk actie te voeren en 

snel iets op te zetten. We hebben voor de club een eigen 

collectebus aangemaakt. Aan de ouders van de kinderen 

hebben we gevraagd om die te delen via hun social-

mediakanalen met daarbij een persoonlijke boodschap 

van hun kind. Aan het eind van de avond hadden we al 

een flink bedrag binnen! De online collectebus ging ook 

mee in de wekelijkse nieuwsbrief van de kerk en tijdens 

de kerkdienst was er aandacht voor onze acties.”

Bijbel- en gesprekskring

Zijn er in jouw gemeente kringen of groepen die regelmatig 

samen een bijbelstudie doen? Gebruik dan de contextuele 

bijbelstudie van de Protestantse Kerk over het thema 

Vluchtelingen, vertel na afloop van de bijeenkomst iets 

over de huis-aan-huiscollecte en laat het wervingsfilmpje 

van de collecte zien. Vertel waarom het collectedoel je 

raakt en doe een oproep voor collectanten.

Kijk hier voor de bijbelstudie.

Bekijk hier het wervingsfilmpje.

Tips voor de kerkdienst

Bespreek met je predikant op welke manier het thema 

Vluchtelingen en de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie 

een plek kunnen krijgen tijdens een viering. 

 Oproepje 
Vertel tijdens de kerkdienst (bijvoorbeeld bij de afkondigingen 

of bij de collecte) iets over de huis-aan-huiscollecte en en doe 

een oproep voor collectanten.

Alternatieve collecte 
Vraag of het mogelijk is om een regulier collectemoment 

voor één keer een andere invulling te geven. Schrap op deze 

zondag de diaconiecollecte en vraag de gemeenteleden 

deze keer niet om geld maar om tijd (in de vorm van 

collecteren). Voeg meteen de daad bij het woord en vraag 

gemeenteleden om op een briefje - dat vooraf op de stoelen 

is gelegd - hun naam en telefoonnummer in te vullen en dat 

in de collectezak te stoppen. Bedenk voor gemeenteleden 

die thuis meekijken, een andere vorm om hun betrokkenheid 

kenbaar te maken. Om je verhaal kracht bij te zetten is er een 

powerpointpresentatie over het project beschikbaar.

Liturgiesuggesties
Hieronder staan verschillende liturgiestuggesties rond het 

thema ‘vluchtelingen’. Bespreek met de predikant om die te 

gebruiken in een viering. Het is mooi om dit te doen in de 
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periode waarin je collectanten werft. De maand september is 

daarvoor heel geschikt! 

Lezen
In de Bijbel staat op veel plekken de oproep er te zijn voor je 

naaste. Jezus noemt het zelfs als Hij alle geboden samenvat: 

Heb God lief boven alles en heb je naaste lief als jezelf. Drie 

tekstsuggesties om in de dienst aandacht te besteden aan 

delen en zorg voor je naaste:

•	 Johannes	6:1-15	
  Onze bijdrage lijkt soms een druppel op een gloeiende 

plaat. Toch is weinig al genoeg laat Johannes 6 zien. 

Meer dan een paar broden en wat vis is voldoende om 

hele menigte te voeden. Wil je delen van wat je zelf hebt 

gekregen? Aan tijd, aan aandacht, aan geld. De Heer 

maakt van weinig veel. 

•	 Lucas	10:	25-37
  Open je hart, leef niet voorbij aan anderen, maar wees 

barmhartig voor wie op jouw pad komt.

•	 Micha	6:8	
  De profeet Micha brengt de boodschap van God terug tot 

een duidelijke opdracht: recht doen, trouw zijn en nederig 

de weg van de Heer gaan. Misschien wel de beste oproep 

om in beweging te komen voor mensen op een plek vol 

onrecht. We doen het niet zomaar, maar omdat we ons 

geroepen weten door de opdracht van de Heer. 

Zingen
In het liedboek staan verschillende liederen die goed bij het 

thema passen. Hieronder op volgorde van het liedboek een 

paar ideeën met toelichting.

•	 	568, Ubi caritas - Waar barmhartigheid en liefde is, daar is 

God. Een kort en krachtig lied om woorden te geven aan 

het laten spreken van je hart. 

•	 	841, Wat zijn de goede vruchten - In het bijzonder in vers 

2 worden geloof en daaruit handelen door te geven aan 

elkaar verbonden. 

•	 	992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons - een lied bij Micha

•	 	997, En vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen 

land - Een geschikt lied wanneer in de dienst het thema 

‘op de vlucht’ meer centraal staat. Kan ook goed als 

kyrie(gebed) worden gebruikt. 

•	 	1005, Zoekend naar licht - Een lied dat in zichzelf het 

verhaal vertelt. Zelf zoekend naar licht, rust, brood en 

troost, zijn we tegelijk geroepen het voor anderen te zijn.

Gebeden en gedichten

Instrument van uw vrede
Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,

niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,

niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,

want wie geeft, ontvangt,

wie zichzelf vergeet, vindt,

wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,

en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.  

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi

Bidden en het goede doen
Ons christen-zijn

zal in deze tijd bestaan uit slechts twee dingen:

bidden en aan de mensen het goede doen.

Elk denken en spreken en organiseren van christenen

moet herboren worden uit dat bidden en dat doen.   

Dietrich Bonhoeffer, Geborgen en getroost, gebeden

Volkeren op drift
Rechtvaardige God, volken zijn op drift, 

mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor 

hun kinderen.

Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons machteloos.

Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons 

geen oorlog en lijden.  

Maar we weten van hun pijn en angst.

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, 

maar onze handen uit te strekken.

Om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.   

Kerk in Actie
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Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met het collecteteam van Kerk in Actie:

•	 collecte@kerkinactie.nl

•	 030	-	880	1701


