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 Kom in actie!
Maar liefst vijftienhonderd protestantse gemeenten  

in Nederland steunen het werk van Kerk in Actie.  

Hoe kun je dat doen en hoe maak je méér van een 

project van Kerk in Actie? Daar zijn allerlei manieren 

voor. In deze brochure zetten we ze op een rijtje. 

∞  We hebben negen leuke gemeente-acties 

uitgewerkt, je hoeft ze alleen nog maar uit te 

voeren. 

∞  We laten zien hoe je een project van Kerk in Actie 

een plek kunt geven in de kerkdienst.

∞  En we delen nog veel meer tips en ideeën, 

bijvoorbeeld hoe je kunt collecteren, mee kunt 

doen met een campagne of een goede diaconale 

mailing schrijft.

We hopen dat dit boekje je enthousiast maakt om 

aan de slag te gaan. Want samen zijn we de kerk in 

actie, voor mensen dichtbij en ver weg.

Over Kerk in Actie
‘Geloven in delen’. Dat is wat Kerk in Actie doet. 

Samen vormen we een wereldwijde gemeenschap 

van mensen die geloven in God en met elkaar delen 

van wat ons gegeven is: aandacht en zorg, geloof en 

inspiratie, geld en goed. Een kerk is pas echt kerk als 

ze in actie is. Of dat nu in hartje Rotterdam, op het 

platteland van Oeganda of in een vluchtelingenkamp 

in Griekenland is. Of we weinig of veel kunnen delen, 

dat maakt niet uit. We vertrouwen erop dat God het 

zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen. 
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goed om te weten:
∞  De meeste actie-ideeën komen uit gemeenten  

zelf. Heb jij ook een succesvol idee? Geef het  

dan door. Wie weet kunnen we het meenemen 

als we deze actiegids vernieuwen. Mail naar 

kerkinactie@protestantsekerk.nl.
∞  We hebben in de beschrijvingen van de acties geen 

rekening gehouden met coronamaatregelen, omdat 

we niet weten tot wanneer die van toepassing zijn. 

Zijn er nog maatregelen van kracht, maar wil je 

toch een actie organiseren? De meeste acties kun 

je zelf eenvoudig coronaproof maken.

∞  Kijk op kerkinactie.nl/ideeenbank voor al onze 

actie-ideeën.

Een groot aantal gemeenten komt samen in actie, zoals 
bijvoorbeeld Delta voor Indonesië, Brabant voor Moldavië 
en Fryslân foar Rwanda. Zo inspireren ze elkaar. Wil jij 
dit ook? Kijk op kerkinactie.nl/regioinactie of neem 
contact op met je consulent: kerkinactie.nl/consulenten.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Wereldwijd komen 

we, samen met lokale kerken en organisaties, in actie 

tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in 

Actie zijn bedoeld voor mensen die slachtoffer zijn 

van rampen en conflicten, die niet in vrijheid kunnen 

geloven en die in armoede leven. Kerk in Actie werkt 

in 40 landen en heeft ruim 300 projecten. Lees meer 

op kerkinactie.nl.
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Kom in actie!
20 pAgInA’s met tIps 
OM MEER TE MAKEN 
VAN EEN PROjECT  
VAN KERK IN ACTIE

veel gemeenten volgen het landelijke collecte-
rooster van de protestantse Kerk en collecteren 
daarmee geregeld voor Kerk in Actie. Hoe kun 
je méér uit een collecte halen?

1. vertel een verHAAl 
Op kerkinactie.nl/collecte vind je voor elk project 

uit het collecteroooster materialen waarmee je 

het kunt promoten: een collecteflyer, afkondiging, 

promotiebericht en een powerpointpresentatie 

en/of collectefilmpje. In het collecterooster en 

op de website vind je bij een aantal projecten ook 

persoonlijke verhalen van mensen die door Kerk in 

Actie zijn geholpen. Gebruik eens zo’n verhaal om  

de collecte aan te kondigen. 

2. KIes een orIgInele mAnIer vAn collecteren 
Ken je de leeftijdcollecte? Kondig een collecte van 

tevoren aan en vraag gemeenteleden of ze, als de 

collecte wordt gehouden, hun leeftijd in geld willen 

geven. Aan hen de keuze hoe ze dat doen. Iemand 

van bijvoorbeeld 35 jaar kan € 0,35, € 3,50 of € 35 

geven. Gemeenten die een leeftijdcollecte hielden 

merkten een grotere betrokkenheid bij de collecte én 

een hogere opbrengst. 

Een andere manier die gemeenteleden aanmoedigt 

om meer te geven, is de ‘ver(drie)dubbelaar’. Als je 

als diaconie aankondigt een collecteopbrengst te 

ver(drie)dubbelen, wordt er meer gegeven.

3.  gebruIK Het collecterooster  
voor specIAle vIerIngen

Weet je dat er ook een (tijdloos) collecte-overzicht 

voor speciale vieringen en momenten is, zoals 

bijvoorbeeld een doopdienst, belijdenisdienst of 

moederdag? Het is mooi om, als wij samen vieren, 

ook betrokken te zijn bij mensen ver weg. Zo kan 

een belijdenisdienst een goed moment zijn om te 

collecteren voor jongeren in de kerk in Rwanda. Of 

moederdag om aandacht te vragen voor kwetsbare 

vrouwen in Oeganda. Op kerkinactie.nl/collecte  

kun je het overzicht vinden.

onlIne collecteren
Door de coronacrisis heeft 

online collecteren een hoge 

vlucht genomen. Er zijn hiervoor 

diverse handige apps op de 

markt, bijvoorbeeld: de kerkapp 

van Donkey Mobile, Givt en  

Appostel. Kijk voor meer 

informatie over collecteren in 

het landelijke collecterooster van 

de Protestantse Kerk.

Zo HAAl je meer
UIT DE COLLECTEN
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Hoe maak je deze actie fondsenwervend?
∞  Vraag deelnemers aan de workshop om een bijdrage.

∞  Verkoop de kaarsen aan gemeenteleden of mensen 

uit je straat, wijk of dorp/stad.

Kijk voor een stappenplan en een instructie kaarsen-

maken op kerkinactie.nl/kaarsen.

40dAgentIjdcAmpAgne -  
vAn AswoensdAg tot pAsen 
De Veertigdagentijd is bij uitstek een periode om 

samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid 

in de wereld en in actie te komen voor mensen 

die een steuntje in de rug nodig hebben. Rond 

een campagnethema staan zeven zondagen lang 

projecten van Kerk in Actie, de Protestantse Kerk 

en jong Protestant centraal. Ter voorbereiding 

verschijnt het 40dagentijdmagazine met 

uitgebreide informatie over de projecten 

en materialen, en liturgiesuggesties voor de 

vieringen. Het materiaal van Kind op Zondag voor 

de kindernevendienst sluit aan bij het thema van 

de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Op 

de website kun je een brochure over liturgisch 

bloemschikken downloaden. Meer informatie op 

kerkinactie.nl/40dagentijd.

wat ga je doen?
Samen als gemeente vasten aan de hand van de 

vastenkaart van Kerk in Actie.

voor wie?
Iedereen kan meedoen. Voor kinderen is er een 

speciale vastenkaart beschikbaar.

wat heb je nodig?
∞  Vastenkaarten (voor zowel volwassenen als kinderen 

zijn gratis te bestellen via kerkinactie.nl/vasten).

∞  Een PR-plannetje om gemeenteleden uit te 

nodigen om mee te doen, hen tussentijds te 

motiveren en hen na afloop te informeren over het 

verloop van de actie en de opbrengst.

∞  Een goede planning voor aanmelden, bestellen en 

uitdelen kaarten.

Hoe maak je deze actie fondsenwervend?
Vraag deelnemers per dag het bedrag dat ze  

(be)sparen te bestemmen voor Kerk in Actie. Op 

de vastenkaart staat bij elke vastensuggestie een 

voorbeeldbedrag genoemd. 

Kijk voor een stappenplan en het bestellen van 

kaarten op kerkinactie.nl/vasten.

wat ga je doen?
Taarten bakken om te verkopen of uit te delen.

voor wie?
Voor alle gemeenteleden die van taart houden.

wat heb je nodig?
∞  Vrijwilligers die een taart willen bakken.

∞  Een goede planning en communicatie voor het 

bakken, aanleveren en verkopen van de taarten.

∞  Overleg met de koster over praktische zaken als 

schotels, vorkjes, schotels en servetten. Ook over 

de datum van de actie.

∞  Materiaal om het project van Kerk in Actie te 

presenteren.

Hoe maak je deze actie fondsenwervend?
∞  Deel de taart uit tijdens het koffiedrinken na de dienst 

en vraag een vaste of vrijwillige bijdrage per stuk.

∞  Verkoop een taart aan gemeenteleden om thuis 

van te genieten, op zondag of bij een verjaardag of 

ander feestelijk moment.

Kijk voor een stappenplan op 

kerkinactie.nl/taartenactie.

wat ga je doen?
In een workshop samen kaarsen maken om uit te 

delen of te verkopen.

voor wie?
∞  Kinderen en volwassen in een gezamenlijke workshop 

∞  Catechesegroep, jeugdclub of kinderkoor  

o.l.v. volwassenen

∞  Alleen volwassenen

wat heb je nodig?
∞  Handige vrijwilligers die van knutselen houden en 

het leuk vinden om een workshop te organiseren.

∞  Materialen om zelf kaarsen te maken, zoals oude 

kaarsen/restanten van kaarsen, lont en mallen.

∞  Een goede planning voor het verzamelen van de 

materialen, PR voor de workshop, het uitnodigen 

van deelnemers en het uitdelen/verkopen van de 

kaarsen.

∞  Een leuk kaartje om aan de kaars te bevestigen met 

daarop een kerstgroet en kort iets over het project 

waar de opbrengst van de actie voor is.

doe mee MET EEN CAMPAGNE

geef het licht door
Samen kaarsen maken

KerstcAmpAgne - vAn Advent tot Kerst 
Met de jaarlijkse kerstcampagne van Kerk in Actie 

delen we het licht van Christus met kinderen die 

onze steun hard nodig hebben. Om gemeenteleden 

bij de campagne te betrekken delen we diverse 

actie-ideeën en zijn er (collecte)materialen 

beschikbaar. Een paar voorbeelden:

∞  Laat de campagnefilm zien.

∞  Organiseer een concert of ander event.

∞  Houd een kaarsenworkshop, zie hieronder.

∞  Deel de adventskalender en de DaaromKerst-cd uit.

∞  Bestel stickers (met tekst) voor waxinelichtjes om 

uit te delen (en koppel dit aan een uitnodiging 

voor een viering of concert).

∞  Doe (met een groep gemeenteleden) mee met de 

huis-aan-huiscollecte.

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/kerst.

vastenactie
Ergens even vanaf zien of juist iets doen 

taartenactie
Zondag is feestdag, 
ook in de Veertigdagentijd

Door mee te doen met een 

campagne van Kerk in Actie 

kom je in beweging rond een 

thema waar een of meerdere 

projecten aan verbonden zijn. 

Bij elke campagne bieden we 

ideeën en acties aan waarmee je 

gemeenteleden bij het werk van 

Kerk in Actie kunt betrekken.

pInKstercAmpAgne 
De pinkstercampagne van Kerk in Actie is 

een feest van hoop voor en door kinderen. 

Elk jaar met Pinksteren krijgt Kids in Actie, het 

kinderprogramma van Kids in Actie, daarom een 

boost met nieuwe ideeën, materialen en events. 

Kijk op kerkinactie.nl/pinksteren.
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winter- of zomerkleding kunt opruimen. 

∞  Kondig de party ongeveer 4 weken van tevoren 

aan en zet de ‘spelregels’ in de uitnodiging: wil 

je de kleding vooraf inzamelen of wordt het een 

ruilparty met entree? Organiseer je een veiling, dan 

is het verstandig als mensen zich opgeven. Wil je 

de kleding op kledinghangers? Bedenk hoe je wilt 

uitnodigen: via het kerkblad of krijgt iedere vrouw 

uit je gemeente een persoonlijke uitnodiging? En 

mogen zij zelf ook weer vrouwen uitnodigen?

en verder
∞  Vrouwen zijn gevoelig voor sfeer. Zorg dat de 

uitnodiging er vrolijk uitziet. Maak de ruimte 

gezellig met bijvoorbeeld bloemen en vlaggetjes. 

∞  Vertel tijdens de party iets over het project waar 

het geld naartoe gaat. Dit kun je ook doen door 

iedereen na afloop een kaart of flyer mee te geven.

∞  Bedenk wat je met de overgebleven kleding doet: 

kringloop, inzamelbak, ander goed doel.

Kijk op kerkinactie.nl/kledingparty.

wat ga je doen?
Afgedankte - maar nog goede - kleding, schoenen 

en accessoires krijgen een nieuw leven op een 

vrolijke kledingparty. Dit is niet alleen duurzaam,  

het levert ook nog geld op. 

voor wie?
Vooral vrouwen, van binnen én buiten de gemeente, 

vinden dit leuk.

wat heb je nodig?
∞  Een plek met voldoende ruimte om de kleding  

op te hangen en om te kunnen passen

∞  Kledingrekken, kledinghangers

∞  Plastic of papieren tassen

∞  Spiegels 

Hoe maak je deze actie fondsenwervend? 

Dat kan op verschillende manieren. je kunt  

entree vragen en er een ruilparty van maken  

(5 kledingstukken inbrengen, 5 kledingstukken 

meenemen). je kunt per categorie een bedrag 

vragen (bijvoorbeeld accessoires 1 euro, 

broeken 2 euro, jassen 3 euro). je kunt de 

bezoekers ook een sticker met daarop hun naam 

laten plakken op de kledingstukken van hun keuze. 

Aan het eind van de party gaan alle kledingstukken 

met daarop 1 sticker voor 1 euro weg. Kledingstukken 

waar meerdere namen op staan worden geveild 

onder de belangstellenden. Serveer je koffie, thee en 

taart? Daar kun je ook voor laten betalen.

waar moet je aan denken?
∞  Organiseer je de actie alleen, bedenk dan of je 

voor kleine dingen hulp kunt inschakelen, zoals 

bijvoorbeeld voor de catering.

∞  Wil je de kleding aanbieden op soort en prijsklasse, 

dan is het verstandig om het vooraf in te zamelen. 

Het aantal mensen dat komt, maakt dan niet uit, 

net als bij een ruilparty met entree. Organiseer 

je een party die eindigt in een veiling, dan is het 

belangrijk dat iedereen op hetzelfde moment 

komt. je stelt een bepaalde shoptijd in, waarna 

de veiling begint. Bij zo’n party is het goed om te 

bedenken hoeveel bezoekers je maximaal wilt.

∞  Wat is een goede periode? Het voorjaar of najaar 

zijn leuke momenten omdat je dan meteen je 

∞  Kondig de actie ruim van tevoren 

aan en geef aan voor welk doel 

de opbrengst is. Richt je op jong 

en oud, laat jeugdleiders het via 

hun clubs communiceren. Maak 

bijvoorbeeld een flyer waarop je 

duidelijk vertelt wat de bedoeling 

is, hoe mensen mee kunnen 

doen en waar ze met vragen 

terecht kunnen. Geef ook een 

paar voorbeelden van acties.

∞  Bestel de (gratis) talentenkaarten 

tijdig via kerkinactie.nl/talenten 

en zorg ook voor voldoende 

munten van 2 euro.

en verder
∞  Maak er een gezellig inlever-

moment van. Bijvoorbeeld met 

taart die de diaconie gekocht 

heeft van mensen die met hun  
2 euro zijn gaan bakken. Maak op 

een leuke manier de opbrengst 

bekend en vertel wie z’n talent 

het beste heeft gebruikt. 

∞  Maak op zondag en/of in de 

nieuwsbrief de uitslag bekend. 

Vergeet niet iedereen te bedanken  

en te vertellen hoe het geld 

besteed gaat worden. 

wat ga je doen?
Met een talentenkaart met daarin 2 euro organiseert 

iedereen die meedoet een eigen actie. Wie heeft 

er van die 2 euro na een paar weken het grootste 

bedrag gemaakt?

voor wie?
Voor de hele gemeente, jong en oud. Iedereen kan 

meedoen op een manier die bij hem past.

wat heb je nodig?
∞  Talentenkaarten

∞  Munten van 2 euro, zoveel als er mensen meedoen

∞  Een goede instructie

Hoe maak je deze actie fondsenwervend? 

Iedereen die meedoet krijgt een talentenkaart met 

een 2-euromunt. Met die munt ga je aan de slag. Bij-

voorbeeld door ingrediënten voor een taart te kopen, 

die je voor 10 euro kunt verkopen. Met die 10 euro 

kun je weer nieuwe taarten bakken of een andere 

leuke actie bedenken. Aan het einde van de periode 

levert iedereen het geld in dat hij heeft opgehaald. 

Alle kosten zijn er dan al af, dus de opbrengst is  

helemaal voor een project van Kerk in Actie. 

waar moet je aan denken?
∞  Maak een werkgroepje dat de actie opzet. Betrek 

vanaf het begin de leiding van de clubs of kinder-

nevendienst erbij of de jongeren zelf.

∞  Bedenk hoe lang de actie mag duren. Een week is 

wel erg kort, met twee weken hebben mensen al 

meer ruimte. 

ontdek je talent
Maak meer van je geld

staat je goed
Organiseer een kledingparty
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wat ga je doen?
Wie wil er niet wakker worden en aan de voordeur 

een heerlijk kant en klaar ontbijtje vinden? Organiseer 

een ontbijtservice.

voor wie?
Voor gemeenteleden (en dorps- of wijkgenoten) die 

zichzelf en/of een ander willen verrassen met een 

kant-en-klaar ontbijt.

wat heb je nodig?
∞  Ingrediënten voor een ontbijt

∞  Een ruimte om de ontbijtjes klaar te maken

∞  Verpakkingsmateriaal voor de ontbijtjes

∞  Een leuk kaartje met informatie over het project 

om in de tasjes te stoppen

Hoe maak je deze actie fondsenwervend? 

∞  Bepaal de kosten van het ontbijt en verhoog dit met 

een bedrag dat bestemd wordt voor Kerk in Actie.

∞  Vraag zoveel mogelijk middenstanders (bijvoorbeeld 

supermarkten) om de actie te sponsoren.

waar moet je aan denken?
∞  Bij deze actie is het verstandig om een groepje 

samen te stellen en de taken te verdelen: PR, 

inkoop, klaarmaken, bezorgen.

∞  Bepaal de dag/dagen waarop je de ontbijtjes wilt  

bezorgen. Het werkt goed om dit aan een speciale 

dag te koppelen, bijvoorbeeld moeder- of vaderdag.

∞  Bedenk waaruit het ontbijt moet bestaan en stel de 

prijs vast.

∞  Maak via alle mediakanalen van je gemeente bekend 

dat gemeenteleden voor de vastgestelde dag een 

ontbijt kunnen bestellen. Geef aan waar het ontbijt 

uit bestaat, wat de prijs per persoon is en hoe je 

je kunt aanmelden en betalen. Wil je het breder 

trekken dan alleen je gemeente? Bedenk dan hoe 

je je dorps- of wijkgenoten kunt informeren.

∞  Geef duidelijke informatie over het project dat je 

met de actie steunt. Maak bijvoorbeeld een leuk 

kaartje of mooie flyer dat je bij het ontbijt in de tas 

stopt.

en verder
Maak een (foto)verslag van de actie en publiceer 

dat in het kerkblad, op de website en/of in de lokale 

media. Maak meteen de opbrengst bekend en vertel 

waar die voor bestemd is.

Kijk ook op kerkinactie.nl/ontbijt.

wat ga je doen?
Laat 13 gemeenteleden aan de hand van een thema  

een kunstwerk (met een persoonlijke toelichting) 

maken. Als het mogelijk is, exposeer je de kunstwerken 

in de hal van de kerk. Een fotograaf maakt van alle  

kunstwerken een foto. Met deze foto’s en de bijbehorende 

teksten maak je een kalender om te verkopen.

voor wie?
Voor gemeenteleden en iedereen die belangstelling 

voor de kalender heeft.

wat heb je nodig?
∞  Een goed thema, dat uitnodigt om er kunstzinnig 

mee aan de slag te gaan

∞  Indien mogelijk een expositieruimte

∞  Kunstzinnige gemeenteleden (jong en oud)

∞  Een goede fotograaf

∞  Een (internet)drukker

Hoe maak je deze actie fondsenwervend?
Verkoop de kalender aan gemeenten, bijvoorbeeld 

na afloop van de kerkdienst, of via het kerkblad of 

de website van de kerk. Zijn er ook andere plekken 

waar je de kalender aan de man kunt brengen: 

Wereldwinkel, boekwinkel, via lokale media?

waar moet je aan denken?
∞  Bedenk een thema voor de 

kalender. Kun je aansluiten 

bij het thema van een Kerk in 

Actie-campagne?

∞  Plaats een artikel in het kerkblad 

om kunstenaars te werven 

of benader hen persoonlijk. 

Stel een brief op voor de 

kunstenaars, waarin je aangeeft 

wat er van hen wordt verwacht. 

Geef hen voldoende tijd en 

vergeet niet om een deadline 

te noemen. Vraag hen ook om 

een persoonlijk tekstje waarin ze 

hun kunstwerk toelichten.

∞  Verzamel de kunstwerken en 

maak er - als daar ruimte voor is 

- een expositie van, bijvoorbeeld 

in (de hal van) de kerk. Laat een 

fotograaf van alle kunstwerken 

een mooie foto maken.

∞  Stel de kalender samen  

(1 kunstwerk op de voorkant, 

de andere 12 bij de maanden). 

Wat voor kalender wil je maken: 

een verjaardagskalender of 

een jaarplanner? Vraag bij 

verschillende drukkers een 

offerte aan (ook via internet), 

stel de oplage vast en laat de 

kalender drukken. 

∞  Plaats in het kerkblad en op 

de website van de kerk een 

artikel over de verkoop van de 

kalender en vermeld daar ook 

waar de opbrengst voor is. 

Verkoop je de kalender breder? 

Bedenk dan waar je allemaal  

PR kunt maken. 

en verder
∞  Als een kunstenaar zijn of haar 

kunstwerk ter beschikking wil 

stellen, kun je het bij opbod 

verkopen en zo de opbrengst 

verhogen.

uit de kunst
Een kalender met kunstwerken van gemeenteleden 

goedemorgen
Ontbijtservice van de kerk
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wat ga je doen?
je organiseert een quiz waarin gemeenteleden hun 

bijbelkennis kunnen testen. Zijn de bijbel verhalen nog 

bekend bij alle generaties? Verschillende teams of 

gemeenteleden gaan het tegen elkaar opnemen.

voor wie?
Voor alle gemeenteleden, jong en oud. Bedenk of 

je met teams wilt werken: bijvoorbeeld kerkenraad, 

diaconie, catechesegroepen, vrouwengroep,  

ouderensoos, koor, muziekgroep.

wat heb je nodig?
∞  Een geschikte ruimte 

∞  Voldoende quizvragen

∞  Een quizmaster

∞  Een scorebord

∞  Een prijs voor de winnaar

Hoe maak je de actie fondsenwervend?
∞  Vraag per deelnemer of team een intekenprijs

∞  Toeschouwers betalen een toegangsprijs

∞  Toeschouwers kunnen een team sponsoren

waar moet je aan denken?
∞  Bepaal de spelregels: om de beurt antwoorden 

/ wie het eerst antwoordt, scoort bij een juist 

gegeven antwoord / hoeveel speelronden / hoeveel 

teams per speelronde / hoe ziet de finale eruit?

∞  Bedenk de vragen. Zoek op internet met als 

trefwoord bijbelquiz of bijbelvragen. Zorg voor 

afwisseling in de vragen: kennisvragen, vragen 

n.a.v. afbeeldingen, meerkeuzevragen.

∞  Bepaal in overleg met de koster een geschikte 

datum om een bijbelquiz te houden.

∞  Nodig gemeenteleden uit om zich individueel of als 

groep aan te melden voor deelname. Dat kan door 

goede PR via kerkblad, weekbrief, website. je kunt 

ook alle gemeenteleden een e-mail sturen.

∞  Zorg voor materialen: pen + papier, beamer,  

microfoon(s).

∞  Bedenk een originele prijs voor de winnaar(s). 

Vraag eventueel sponsors voor de prijzen voor de 

winnaars.

en verder
∞  Een bijbelquiz kun je ook heel goed online  

organiseren, bijvoorbeeld met Kahoot.

∞  Kijk voor voorbeeldvragen op  

kerkinactie.nl/bijbelquiz.

∞  Vraag een gemeentelid om foto’s te maken en 

maak een leuk verslag voor in het kerkblad of op  

de website.

Kijk ook op kerkinactie.nl/quiz.

wat ga je doen?
je organiseert een debatavond waarmee je mensen 

aan het denken zet over een stelling die te maken 

heeft met het project dat je steunt. je helpt mensen 

zich te verdiepen in de vragen erachter. Met de op-

brengst van de avond steun je het project. 

voor wie?
Voor geïnteresseerden binnen en buiten de gemeente, 

onder wie zeker ook tieners.

wat heb je nodig?
∞  Een mooie ruimte, waar het debat goed tot z'n 

recht komt 

∞  Goede techniek voor beeld en geluid, zoals een 

beamer, een scherm en meerdere microfoons

∞  Een gespreksleider

Hoe maak je deze actie fondsenwervend? 

Als je het groots aanpakt, met bijvoorbeeld (lokaal) 

bekende gasten, kun je entreegeld vragen. Wat ook 

kan is op elke stoel een machtigingskaart leggen en 

aan het einde van de avond een vlammende fond-

senwervende oproep te doen voor het project dat 

tijdens de avond centraal stond. 

waar moet je aan denken?
∞  Waar gaat het debat over? Kies een thema dat 

dichtbij komt en mensen raakt. Probeer twee sprekers 

te vinden die duidelijk van mening verschillen en 

gewend zijn om daarover in gesprek te gaan. Een 

van hen kan bijvoorbeeld de burgemeester zijn. 

Een alternatief is om één spreker te vragen en de 

zaal met hem in debat te laten gaan. Een paar ideeën 

voor thema’s die prikkelen:

 U  Nederland moet meer vluchtelingenkinderen 

opnemen.

 U  De kerk moet meer doen tegen armoede in  

Nederland.

 U  De samenleving kan niet zonder de kerk. 

∞  Hoe ziet de avond eruit? Een suggestie hiervoor is:

 U  Welkom

 U  Opwarmen: mensen reageren met rode en groene 

kaartjes op drie stellingen of vragen.

 U  Lezing 1: voor de stelling + twee verhelderings-

vragen

 U  Lezing 2: tegen de stelling + twee verhelderings-

vragen

 U  Een korte pauze waarin mensen alvast met elkaar 

van gedachten kunnen wisselen. 

 U  Reacties van de sprekers op elkaar

 U  Reacties uit de zaal

 U  Kort filmpje project Kerk in Actie en fondsenwer-

vende oproep

 U  Afronding en borrel na afloop

∞  Denk na over een geschikte ruimte. Is de kerkzaal 

beschikbaar? Of kies je voor een ruimte die men-

sen buiten de kerk meer zal aanspreken? 

∞  Kondig de debatavond minimaal 6 weken van  

tevoren aan en blijf tot vlak van van tevoren publi-

citeit maken. Gebruik de communicatiekanalen van 

de kerk, maar vergeet ook de lokale media niet. 

en verder
∞  Maak een goed verslag van de avond en plaats dat 

in de krant, de nieuwsbrief en op je website. Kijk of 

je de lezingen beschikbaar kunt maken.

∞  Een alternatief met min of meer dezelfde opzet kan 

zijn om een schrijver uit te nodigen van een boek 

dat breed bekend is.

Kijk op kerkinactie.nl/debat.

bijbelquiz
Wie durft zijn bijbelkennis te testen?

Kruis de degens
Een debatavond op het scherpst van de snede
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wat ga je doen?
Zingen, opruimen of zonder kachel in de kerk gaan 

zitten: wat je ook gaat doen, je doet het niet voor niets. 

je laat je sponsoren door gemeenteleden, vrienden 

en familie en zo haal je geld op voor Kerk in Actie.

voor wie?
Afhankelijk van wat je gaat doen, kan het met jong  

en oud

wat heb je nodig? 

∞  Een groepje enthousiaste kartrekkers 

∞  Een goede planning, waarin je op een rijtje zet wat 

er geregeld moet worden, wanneer en door wie

∞  PR-materialen waarmee je de actie onder de 

aandacht brengt

∞  Materiaal waarmee je het project van Kerk in Actie 

goed kunt presenteren.

Hoe maak je deze actie fondsenwervend? 

Het idee is steeds hetzelfde: per uur, lied of kilo laat 

je je sponsoren. Hoe meer jij loopt, opruimt, zingt of 

volhoudt, hoe meer je ophaalt!

waar moet je aan denken? 

∞  Kondig de actie ruim van tevoren aan en vertel 

waar de opbrengst voor is. Vraag de predikant in de 

dienst aandacht te besteden aan de actie en die te 

ondersteunen.

∞  Gebruik kerkblad, social media en de nieuwsbrief 

om de actie bekend te maken. Maak een flyer met 

informatie over het project van Kerk in Actie en de 

opzet van de actie. Vertel hoe mensen mee kunnen 

doen of bij kunnen dragen. 

Idee 1 - Kruik in de kerk
Vraag aan de kerkenraad of de verwarming voor één  

zondag op een lage stand kan. Het is natuurlijk het 

leukst om dit te doen als het buiten echt koud is. 

Roep gemeenteleden op om dik aangekleed en met  

een warme kruik naar de kerk te komen en zich te laten 

sponsoren voor het ‘kou lijden’. Daag de kerkrent-

meesters uit om per gemeentelid een bedrag te geven. 

Ze hebben immers geen stookkosten die zondag. 

Vraag of de diaconie het eindbedrag wil verdubbelen, 

wellicht samen met de zendings- of zwo-commissie. 

Zo wordt het een actie van de hele gemeente. 

tips
∞  Past het thema kou bij een project dat jullie 

steunen? Doe deze actie dan tijdens bijvoor-

beeld een zwo-dienst.

∞  Vraag een paar enthousiaste breiers of ze 

sjaals, mutsen en wollen sokken willen breien 

die mensen voorafgaand aan de dienst kunnen 

kopen voor het goede doel.

∞  Verkoop na afloop van de dienst warme  

chocolademelk en glühwein of deel dat gratis 

uit als ‘beloning’.

Idee 2 - bezem door de buurt
Vanaf het plein van de kerk gaan alle deelnemers  

met een grote zak de buurt in. Het doel: zoveel 

mogelijk afval ophalen. Bij terugkomst wordt elke 

zak gewogen en krijg je je aantal kilo’s te horen.  

Met een lekkere lunch sluit je een productieve 

morgen af. De buurt schoon en een mooie 

opbrengst voor het goede doel!

tips
∞  Plan een dag waarop de meeste mensen 

kunnen. Hou rekening met sport en school. 

∞  Zorg voor grote afvalzakken en handschoenen, 

zodat iedereen veilig op pad kan. Kijk of je ook 

wat afvalgrijpers kunt regelen. 
∞  Deze actie is voor jong en oud. juist ook kinderen 

vinden het leuk om hieraan mee te doen.  

∞  Maak foto’s van de actie en stuur een verslag 

met foto naar de krant. Of nodig de krant uit 

om langs te komen. 

∞  je kunt deze actie ook goed met een school  

in de buurt organiseren.

Idee 3 - liedboekmarathon
De dag rond zingen met een groep gemeenteleden 

en nog geld ophalen ook. Organiseer een 

Liedboekmarathon waarbij je je in 24 uur door het 

Liedboek zingt. Laat je sponsoren per uur dat je 

meedoet, of per lied dat je zingt. 

tips
∞  Plan deze actie ruim van tevoren. Er komt veel 

bij kijken: liederen, begeleiding, het gebruik van 

de kerk, catering, communicatie. Laat een paar 

musici meedenken over de muzikale invulling 

en de organisatie van de actie. 

∞  Zing je uit andere bundels dan alleen het 

Liedboek? Maak er dan een 24-uurs-zang-

marathon van waarin je liederen zingt uit 

verschillende tradities.

∞  Bied mensen de gelegenheid om tegen 

betaling een deel van de marathon bij te 

wonen en zing tegen een meerprijs een 

voorkeursnummer op het moment dat zij 

aanwezig zijn. En vergeet de catering niet voor 

de bezoekers die komen kijken of meezingen. 

∞  Vraag groepen of ze een deel van de marathon 

willen meezingen. Pas daar eventueel de 

liederen op aan, bijvoorbeeld als je met 

jongeren gaat zingen.

Kijk ook op kerkinactie.nl/sponsoractie.

sponsor me
Kom in actie en vraag anderen je te steunen



1716

wat ga je doen?
Onder begeleiding van een schilder maak je allemaal 

je eigen schilderij rond hetzelfde thema. Gezelligheid 

gegarandeerd. De schilderijen samen vormen één 

grote kleurige collage. 

voor wie?
Voor de hele gemeente, jong en oud.

wat heb je nodig?
∞  Een aansprekend thema

∞  Een goede ruimte, waar je met meerdere mensen 

kunt schilderen

∞  Een begeleider/schildersdocent

∞  Schilderspullen (doek, verf, kwasten)

Hoe maak je deze actie fondsenwervend? 

∞  Mensen moeten betalen om aan de 

schilderworkshop deel te nemen. Stel, je doek 

bestaat uit 50 stukken van 20 x 30 centimeter en 

iedereen betaalt voor zijn stuk 25 euro, dan levert 

de actie 1250 euro op. 

∞  Nadat de collage een tijdje in de kerk heeft 

gehangen, kun je de losse schilderijen te koop 

aanbieden. 

waar moet je aan denken?
∞  Deze actie staat of valt met een goede begeleiding. 

Ken je een schilder die kosteloos of voor een kleine 

vergoeding de workshop wil begeleiden?

∞  Kies een thema dat breed aanspreekt. je kunt 

aansluiten bij een Kerk in Actie-campagne, maar 

je kunt ook een Bijbels thema kiezen of een thema 

dat te maken heeft met je dorp of stad.

∞  Kondig de workshop ruim van tevoren aan. Wil 

je enkel gemeenteleden als deelnemer? Gebruik 

dan alle mediakanalen van je kerk en/of deel een 

leuke flyer uit. Mogen anderen ook meedoen? 

Schakel dan de lokale media in. Overleg met de 

workshopleider hoeveel mensen er tegelijk kunnen 

schilderen. Organiseer eventueel meerdere sessies. 

Vergeet niet te vertellen waar de opbrengst van de 

actie voor is.

∞  Feestelijke onthulling: onthul de collage op zondag-

morgen. Laat iemand iets vertellen over de actie 

en vraag - als het thema zich daarvoor leent - de 

predikant de collage een plek te geven in de dienst.

en verder
∞  Maak er een open huis van: laat mensen meekijken 

over de schouders van de schilders. Zorg voor 

koffie en zelfgebakken taart waarvan de opbrengst 

ook naar het project gaat.

∞  Vraag of iemand de doeken en verf wil sponsoren, 

zodat de opbrengst van het schilderij helemaal 

voor Kerk in Actie is.

Kijk ook op kerkinactie.nl/quiz.

wat ga je doen?
Wat is er gezelliger dan samen eten? Organiseer een 

maaltijd voor je gemeente. Terwijl je lekker eet, leer je 

elkaar beter kennen en steun je meteen een project 

van Kerk in Actie. 

voor wie?
Voor de hele gemeente, jong en oud.

wat heb je nodig?
∞  Een goede ruimte om het diner te bereiden en aan 

een grote groep te serveren 

∞  Ingrediënten voor een diner of maaltijd

∞  Borden, bestek, servetten, kaarsen en alles wat er 

nodig is voor een leuke aankleding

∞  Materiaal waarmee je het project van Kerk in Actie 

goed kunt presenteren

Hoe maak je deze actie fondsenwervend? 

∞  Mensen betalen voor het diner. Op basis van de 

kosten die je maakt, bepaal je een prijs waarmee je 

per deelnemer een mooi bedrag voor het project 

overhoudt. Vraag de lokale middenstand of ze je 

actie willen sponsoren door bijvoorbeeld korting 

op producten te geven. En misschien wil de 

diaconie de opbrengst verdubbelen?

∞  Maak de groep niet te klein. Bij een maaltijd geldt 

dat de kosten per persoon al snel lager zijn als je 

met meer mensen eet. Zo houd je meer over voor 

het project.

∞  je kunt een vaste bijdrage vragen (bijvoorbeeld 

15 euro), maar ook op de avond zelf machtigings-

kaarten uitdelen en mensen een vrij bedrag laten 

invullen (geef wel een minimumrichtlijn). Dit levert 

vaak een mooi extra bedrag op.

∞  Houd rekening met gezinnen. Reken voor hen een 

vaste prijs per gezin of laat kinderen voor de helft 

mee-eten. 

waar moet je aan denken?
∞  Maak je een werkgroepje die deze activiteit organi-

seert, let er dan op dat er in elk geval mensen in 

zitten die verstand hebben van organiseren, koken 

en communicatie. 

∞  Stel een diner samen dat praktisch haalbaar is. Toetjes 

en voorafjes kun je vaak van tevoren goed klaar-

maken. Maak een duidelijke planning en taakverdeling 

voor het koken, de aankleding en het serveren.

∞  Wat ga je doen behalve eten? 

Laat iemand een mooi verhaal 

vertellen of zing met elkaar. Vraag 

de predikant of hij een korte, 

toepasselijke opening wil doen. 

En natuurlijk: presenteer het Kerk 

in Actie-project waarvoor jullie dit 

diner organiseren.

∞  Wat is een goed moment? Is de 

kerk beschikbaar? Vergeet niet af te 

stemmen met de beheerder.

∞  Kondig het diner ruim van tevoren 

(minimaal 6 weken) aan en blijf 

publiciteit maken. je kunt gebruik 

maken van alle mediakanalen van 

je gemeente, maar ook iedereen 

een persoonlijke uitnodiging sturen. 

Vraag je predikant het initiatief 

met een warme aanbeveling te 

ondersteunen. 

en verder
∞  Maak het een diner van iedereen. 

Vraag bijvoorbeeld de jongeren 

of zij een gang voor hun rekening 

willen nemen.

∞  Wil je het project van Kerk in Actie 
nóg dichterbij brengen: kies dan voor 

gerechten uit het land van het project.

∞  Maak tijdens de avond op een leuke 

manier de opbrengst bekend. Vraag 

bijvoorbeeld het oudste aanwezige 

gemeentelid om dat te doen. Ook 

door deze kleine dingen wordt het 

een avond van iedereen.

Kijk op kerkinactie.nl/maaltijd.

Aan tafel
Een diner voor de hele gemeente

op ‘t doek
Samen schilder je nieuwe vergezichten



Kom in Actie!
nog eens 40 Ideeën om een ActIe te orgAnIseren

∞  de tuin doen
∞  strijken
∞  verven, behangen en klussen
∞  Financieel advies
Sparen, beleggen, aflossen? Voor veel mensen 

is de financiële wereld onbekend en onover-

zichtelijk. Bied je financiële diensten aan (ook 

belastingadvies). 

∞  Haren knippen
∞  taxiservice
Naar het ziekenhuis, de kapper, de ouderensoos: 

voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend 

om overal te komen. Start een taxiservice.

∞  gezelschap houden
Eenzaamheid is een groot probleem. Er zijn 

mensen die dagenlang niemand zien. Zij zijn 

blij met een bezoekje, een wandeling of een 

uitje en willen daar graag voor betalen.

∞  voorlezen
∞  Kinderfeestje
Veel ouders kost het hoofdbrekens: hoe orga-

niseren we een leuk kinderfeestje zonder dat 

het ‘over the top’ is? Denk een paar concepten 

uit en bied die aan. Vraag een vaste prijs. Leuk 

om de tieners van de kerk hiervoor (tegen een 

kleine vergoeding) in te schakelen.

∞  paardrijles
∞  Kapotte kleding naaien
Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt, 

zijn meer mensen gemotiveerd om langer met 

hun kleding te doen. Speel daar op in door 

een kledingrepartieservice te beginnen.

∞  Fotoshoot
∞  boottochtje aanbieden
∞  Auto/oldtimer verhuren
∞  Handwerkles
∞  muziekavond
Haal al het muzikale talent uit de gemeente 

bij elkaar en organiseer een muziekmiddag of 

-avond. Vraag een entreeprijs.

∞  stroopwafels verkopen
Maak een goede deal met een stroopwafel-

bakker en verkoop de stroopwafels voor een 

aantrekkelijke prijs.

∞  thuismaaltijd
Nodig mensen thuis uit voor een maaltijd. Zelf 

neem je de kosten van het eten voor je rekening, 

je gasten betalen voor het project. 

∞  tafeltje dekje
Ben je overtuigd van je eigen kookkunsten? 

Bied dan aan om een maaltijd te koken. jij 

sponsort met tijd en ingrediënten, de eters 

met een gulle gift voor het goede doel. 

∞  maak en verkoop jam en appelmoes
∞  High tea
∞  wijnproeverij
Heb je verstand van wijn? Organiseer dan een 

wijnproeverij. De actie wordt helemaal een 

succes als mensen de wijn die ze geproefd 

hebben bij je kunnen bestellen. 

∞  Koele limo, warme choco
Leuke actie voor de tienerclub: biedt op een 

warme zondag een koud drankje aan na de 

dienst. Ontwerp ook een hippe cocktail waar 

je best iets meer voor kunt vragen. In de winter 

doe je hetzelfde met een warm drankje.

∞  de hele gemeente bakt
Maak van een maand een taartenmaand. Laat 

om de beurt gemeenteleden een taart bakken 

en verkoop de taart bij de koffie na de dienst

∞  oppassen
∞  computerproblemen oplossen
Ben je handig met de computer? Heel veel 

mensen niet! Zij vinden het fijn om iemand te 

kennen die hen kan helpen. Stel een tarievenlijst 

op en open een compterhulplijn. 

∞  Huisdier uitlaten
∞  Huisdier verzorgen tijdens vakantie
∞  planten en post verzorgen tijdens vakantie
∞  ramen zemen
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∞  Fietstocht
∞  groenworkshop, meditatieworkshop of 

handletteringworkshop
∞  lichtjeswandeling
Zet een winterse wandeling uit en zet waxine-

lichtjes in glazen potten langs de route. Her en 

der een vuurkorf en warme chocolademelk. 

Leuk rond Kerst. je kunt de wandeling laten 

eindigen bij een viering of concert in de kerk.

∞  Filmavond
Kies een film rond een thema en ga daarna 

met elkaar in gesprek. Of hou het simpel en 

organiseer gewoon een gezellige filmavond.

∞  wandeltocht
∞  garageverkoop
Succes verzekerd: verzamel overbodige spul-

len van jezelf en anderen en verkoop ze vanuit 

je garage of een andere plek.

∞  Zelfgemaakte kaarten verkopen
∞  lege flessenactie
∞  sportwedstrijd
∞  boekenmarkt

18
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succes 
verzekerd 
met Rainbow

Met Kids in Actie, het kinderlabel van Kerk in Actie, kun je een project voor de 

hele gemeente tot leven te brengen. En ga je met een project van Kerk in Actie 

aan de slag? Dan krijg je van je consulent een gratis grote Rainbow!

Kids in Actie-workshop 
In de workshop Kids in Actie ontdek je hoe je, samen 

met Rainbow, een project van Kerk in Actie tot leven 

kunt laten komen in de kerkdienst, kindernevendienst 

en buiten de kerk. je gaat ook zelf aan de slag, 

met als resultaat: een vrolijk en concreet actieplan 

om, samen met de kinderen, de hele gemeente te 

betrekken bij een project van Kerk in Actie.

Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld 

over en komt terug met verhalen van kinderen 

dichtbij en ver weg. Bij elk van de vijf Kerk in Actie-

thema’s is een Kids in Actie-pakket beschikbaar 

met daarin suggesties om, samen met Rainbow, 

aandacht te vragen voor je project. In dit pakket 

vind je werkvormen om Rainbow een plek te 

geven in de kerk- of kindernevendienst, gebed- en 

liturgiesuggesties en Rainbowverhalen. 

rainbowlied
Bij elk thema is er ook een Rainbowlied. Met dit 

vrolijke, aanstekelijke lied krijg je de hele gemeente 

in beweging! Gebruik het lied als je in de gemeente 

of kindernevendienst aandacht vraagt voor je project. 

Succes verzekerd! Er is ook bladmuziek en een korte 

jingle beschikbaar. 

Ga voor alle Kids in Actie-materialen en om 

je aan te melden voor de workshop naar 

kerkinactie.nl/kidsinactie.

rainbow in de kindernevendienst 
In Huizen gebruiken ze Rainbow in de kinder-

nevendienst. Marijke Dierdorp: “Rainbow vertelt 

zijn verhaal en zo ontdekken de kinderen dat 

de omstandigheden in andere landen heel 

anders kunnen zijn. Het is belangrijk dat ze 

die verhalen al op jonge leeftijd horen en met 

Rainbow kun je dat op een speelse manier 

doen. De kinderen vinden het ook heel leuk 

om naar Rainbow te kijken. Hij is lekker groot 

en omdat hij zo zacht is, vinden ze het ook 

leuk om hem aan te raken.”

met rainbow naar buiten 
In Nijkerk hebben ze een Rainbowspeurtocht 

georganiseerd. Hoe doe je dat? Zet een fiets- 

of wandelroute uit in je dorp of wijk waarin in 

elk geval een flink aantal straten zitten waar 

gemeenteleden wonen. Maak een aantal  

Rainbows van papier. Zet op elke duif een letter.  

Samen vormen de letters bijvoorbeeld een 

bemoedigende bijbeltekst. Vraag aan alle 

gemeenteleden van wie de straat in de 

speurtocht zit of ze de duif met letter duide-

lijk zichtbaar voor het raam willen hangen. 

De deelnemers aan de Rainbowspeurtocht 

verzamelen de letters en maken daarmee de 

puzzel. De winnaar krijgt uiteraard een prijs.

Maak de Rainbowspeurtocht via alle 

informatie kanalen van je gemeente bekend. 

Wil je de actie fondsenwervend maken?  

Bepaal dan een bedrag per deelnemer en 

gezin om mee te doen. Tip: Bestel bij Kerk in 

Actie een of meerdere kleine Rainbows als 

prijs voor de winnaar(s).

Kijk ook op kerkinactie.nl/duivenjacht of 

kerkinactie.nl/speurtocht.
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rainbow in de kerk 
In Kollum krijgt Rainbow bij elke collecte 

voor Kerk in Actie een plek in de dienst. 

Dominee Ellen Peersmann: “Rainbow helpt 

ons enorm om een project dichtbij te 

brengen. Wat er in het buitenland gebeurt is 

toch vaak ver weg. Kinderen zien het wel op 

het jeugdjournaal, maar dan nog. Rainbow 

laat zien wat er in de wereld gaande is, en 

hoe wij daarin kunnen delen.”



concert of  
musical in de kerk
Een muzikant, koor, band, orkest of theatergroep 

in je gemeente: met Zingen in de Kerk kan het. 

Het idee is simpel: jij vraagt een gratis optreden of 

concert aan, zorgt voor gebouw en techniek, en 

Kerk in Actie regelt het verder. Met elkaar zorgen 

we voor een onvergetelijke avond of dag.

musical in waarin een bijbelver-

haal centraal staat. Leuk voor de 

kinderen uit je gemeente, maar 

ook voor vriendjes, vriendinnetjes 

en kinderen uit andere kerken of 

wijkgemeenten. Ook als je zelf 

weinig kinderen in je gemeente 

hebt, kun je op deze manier een 

geslaagde activiteit organiseren. 

Succes verzekerd!

Kerk in Actie
Zingen in de kerk is een initiatief 

van de Protestantse Kerk en Kerk 

in Actie. Op de avonden, die je 

gratis in je gemeente kunt  

organiseren, vertellen we graag 

iets over het werk van Kerk in 

Actie en vragen we bezoekers of 

ze dit werk willen steunen. 

meer weten
Ben je geïnteresseerd in het 

organiseren van een concert of 

musical in je gemeente?  

Kijk op zingenindekerk.nl voor 

een overzicht van de artiesten en 

koren die meedoen. je vindt daar 

ook meer informatie en contact-

gegevens. 

Een optreden van een koor of  

artiest biedt een mooie kans om 

de deuren van je kerk open te 

zetten. Door het laagdrempelige 

karakter kan een concert voor 

mensen een gelegenheid zijn 

om eens kennis te maken met je 

gemeente. Maak een wervende 

uitnodiging en heet mensen van 

harte welkom in de kerk! 

wanneer kun je een concert 
organiseren? 
Dat bepaal je zelf. je kunt er voor 

kiezen om gewoon een keer een 

concert te organiseren en op die 

manier mensen een mooie avond 

te bieden. Een andere optie is dat 

je een concert verbindt aan een 

activiteit die je al hebt staan. Denk 

aan een startdag of jeugdweekend, 

maar ook aan een feestweek in je 

dorp waarin de kerk als onderdeel 

van het programma een mooi 

concert aanbiedt.

Kinderen
Voor kinderen kun je bijvoor-

beeld een dag organiseren met 

De Vliegende Speeldoos. In één 

dag studeren zij een wervelende 
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Houd een 
inzamelingsactie

Postzegels, oude ansichtkaarten, 

afgedankte mobieltjes, lege 

cartridges en onbruikbaar geld 

leveren meer op dan je denkt. 

Verzamel ze voor Kerk in Actie!

Kerk in Actie verzamelt samen met de GZB al 

jarenlang postzegels en geboorte- en ansichtkaarten. 

jaarlijks brengt de verkoop hiervan zo'n € 24.000 

op. Naast deze gezamenlijke inzamelings actie kun je 

bij Kerk in Actie ook lege cartridges en toners, oude 

mobieltjes en oud Nederlands en buitenlands geld 

inleveren. Oude mobieltjes lijken waardeloos, maar 

leveren toch nog € 3 per stuk op. Ook lege cartridges 

van printers en kopieermachines (met name die 

waarin een printplaatje zit) zijn nog geld waard.

Hier doe je het voor!
De opbrengst van de inzamelingsacties gaat naar 

Kerk in Actie-projecten.

Aan de slag
∞  Plaats in de kerk aparte inzamelboxen voor 

ansichtkaarten, postzegels en oud geld. Versier 

deze box met de inzamelingsposter en -wijzer 

(sticker) van Kerk in Actie.

∞  Voor de inzameling van mobieltjes en cartridges 

haal je een speciale Eeko/Kerk in Actie inzamelbox 

bij het regionaal inleverpunt Kerk in Actie.

∞  Informeer de gemeenteleden via kerkblad, 

weekbrief en houd hen op de hoogte van de 

voortgang en de opbrengst van de actie.

∞  Alle verzamelde materialen kunnen worden 

ingeleverd bij Kerk in Actie.

∞  Deel je successen met de gemeente en geef ze 

door aan Kerk in Actie! 

Meer informatie vind je op kerkinactie.nl/
inzamelingsactie. Daar staan een uitgebreid 

stappenplan, promotieteksten, een inzamelingsposter 

en flyer om uit te delen, en inleveradressen. Met 

vragen kun je ook mailen naar info@kerkinactie.nl of 

bel 030 880 18 80.
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Verstuur een  
diaconale mailing

Hoe werkt het? 
∞  Stuur een brief aan alle gemeenteleden in je wijk of woonplaats, 

waarin je oproept om te geven voor een Kerk in Actie-project. 

  Dat kan op verschillende manieren: 

 -  brief met of zonder acceptgiro

 - via de post

 -  door de brieven zelf rond te brengen

 - via e-mail

∞  Kerk in Actie geeft gratis ondersteuning aan bij het schrijven, de 

opmaak en verzending van de brief. 

∞  Bij het organiseren van een mailing met en acceptgirokaart maak je 

gebruik van het ledenregistratiesysteem (LRP/Scipio).

∞  Voor gemeenten die meedoen in een regionale samenwerking zoals 

Fryslân foar Rwanda of Delta voor Indonesië zijn kant en klare brieven 

beschikbaar. Ook kan het speciaal voor elke samenwerking gemaakte 

minimagazine worden meegestuurd.

Kijk voor de mogelijkheden en meer informatie op  

kerkinactie.nl/alternatiefcollecteren of neem contact met  

uw Kerk in Actie-consulent (kerkinactie.nl/consulenten).
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samen vieren
5 pAgInA’s met 
lIturgIesuggestIes 
OM KERK IN ACTIE EEN 
PLEK TE GEVEN IN DE 
VIERING

>>

Om gemeenteleden die niet naar de kerk komen 

te bereiken met een verzoek om een gift, is er de 

mogelijkheid van een (jaarlijkse) diaconale mailing.
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Samen vieren 

de talenten die er zijn! Hoe meer 

mensen meedoen, hoe meer het een 

dienst wordt van de hele gemeente.

 

3. Kies een thema - Niet alles kan in  

één dienst, maak daarom een keuze 

voor een thema. Is jouw gemeente 

betrokken bij een project van Kerk in 

Actie in het buitenland, of doet je  

gemeente mee in een samenwerking? 

Dan kun je daar goed bij aansluiten. 

Of kies een van de thema’s van Kerk 

in Actie, zoals Kerk in de minderheid,  

Kinderen in de knel of Bijbel als 

levensbron en maak gebruik van de 

materialen die daarbij op de website 

staan. Natuurlijk kun je ook een  

specifiek land en project kiezen en 

dat centraal stellen. 

4. verdeel de taken - Als helder is  

wat je wilt gaan doen, kunnen de  

taken worden verdeeld. Sommige 

taken zijn inhoudelijk, zoals het door-

denken van de preek en de liturgie. 

Uiteraard vraag je je predikant hierin 

mee te denken denken, maar wellicht 

zijn er ook andere gemeenteleden  

die je hierbij kunt betrekken. Andere  

taken zijn meer praktisch. Denk 

bijvoorbeeld aan: een gastspreker 

uitnodigen, aankleding, koffie na de 

dienst, publiciteit, collecte en  

presentatie project.

een dienst voor jouw gemeente 
Elke gemeente maakt haar eigen 

keuzes in de orde van dienst. 

Daarom vind je hier suggesties 

voor teksten met een korte aanzet, 

liederen en gebeden. Op basis 

daarvan kun je zelf, bijvoorbeeld 

met een werkgroepje en je 

predikant, een dienst samenstellen 

die past bij jouw gemeente.

een dienst organiseren
je wilt een dienst organiseren 

over zending of werelddiaconaat. 

Waar moet je aan denken? 

1. deel verwachtingen - Wat 

hebben mensen voor ogen als 

ze denken aan een dienst rond 

zending en werelddiaconaat? 

Neem de tijd om met elkaar te 

verkennen wat er leeft, waar 

mensen enthousiast over zijn  

en wat mogelijk is. 

2. mogelijkheden - Betrek 

je predikant al vroeg bij de 

voorbereidingen. Wanneer kan 

de dienst gehouden worden, 

welke mogelijkheden zijn er in de 

liturgie en tekstkeuze? Kijk ook 

wie er nog meer mee kan doen 

met de dienst, zoals bijvoorbeeld 

de kindernevendienst. Benut 

We geloven dat we als kerk geroepen zijn om op  

te staan tegen armoede en voor gerechtigheid,  

en om ons geloof te delen. In dit hoofdstuk vind 

je suggesties om diaconaat een plek te geven 

in de viering. Samen met je gemeente en in 

verbondenheid met de kerk wereldwijd.

de dienst voorbereiden 
In de liturgie worden de onderdelen zorgvuldig op  

elkaar afgestemd. Liederen ondersteunen een preek, 

een gebed kan uitlopen in een passend lied. Zo draagt 

alles eraan bij om er een mooi geheel van te maken. 

Neem de tijd om samen met je predikant de liturgie 

goed te doordenken, net zolang tot alle stukjes 

op hun plaats zijn gevallen. Denk aan liederen, 

gebeden, een inleiding op het thema, de tekstkeuze 

en verkondiging, een geloofsbelijdenis, de collecte 

en de zegen. Kijk waar je goed een bijdrage uit het 

buitenland een plek kunt geven, zoals een lied, 

geloofsbelijdenis of zegen. 

Kom in actie 
In de dienst maken mensen kennis met een 

specifiek land of thema. Geef de betrokkenheid 

een concreet vervolg. Stuur bijvoorbeeld een groet 

van alle gemeenteleden, laat kinderen iets maken 

voor kinderen in het betreffende land of bedenk 

een andere manier waarop gemeenteleden hun 

betrokkenheid kunnen uiten. Wees creatief.

Kinderen vieren mee
Kijk met de clubs of kindernevendienst hoe 

kinderen betrokken kunnen worden bij de dienst. 

Laat ze van tevoren meedenken en hun 

ideeën over een bijdrage delen. Laat 

een kind bijvoorbeeld meedoen bij 

de gebeden, zing een vrolijk 

kinderlied, en houd een 

gesprekje met de 

kinderen naar 

aanleiding van het 

thema. Kijk voor 

inspiratie op op 

kerkinactie.nl/ 
kom-in-actie/
vieren/vieren- 
met-kinderen. 

een goedgekozen nummer -  
een lied van jongeren
Laat jongeren ook meedenken. 

Bijvoorbeeld door een lied te 

kiezen dat voor hen bekend is en 

dat het thema net even op een 

andere manier belicht. Er zijn 

mooie nummers van Nederlandse 

zangers die je goed in de dienst kunt 

gebruiken, zoals Armen open van 

Guus Meeuwis of Altijd dichtbij van 

Diggy Dex. Kijk eens op de site van 

The Passion voor meer nummers die 

je kunt gebruiken.
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Samen lezen 

te weinig? te veel! - johannes 6:1-15 
Een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen. 

Meer is er niet. Vol zorg roept Andreas hoe dat nou 

genoeg kan zijn voor die hele menigte. Daar zou het 

verhaal kunnen stoppen, misschien ook wel bij ons. 

Hoe moeten we iets doen aan de grote nood in de 

wereld, de honger, het leed? Het lijkt onmogelijk. 

Dan neemt jezus het over. De mensen mogen gaan 

zitten in het gras. En na een gebed deelt jezus van 

het brood en de vis tot er genoeg is voor iedereen: 

overvloed. De boodschap is helder: we worden niet 

gevraagd te doen wat we niet kunnen, maar om vol 

verwachting te delen van wat we wel hebben. Wat 

niet mogelijk lijkt, maakt jezus mogelijk en daar blijkt 

niet veel voor nodig. 

Johannes 6 is een oproep om niet te snel te denken dat iets niet kan 
en je niet te laten overweldigen door de noden van de tijd. Bedenk 
waar we moedeloos van kunnen worden en geen mogelijkheden 
zien om iets te veranderen. Welke kleine stap kunnen we zetten, 
in het geloof dat er meer gebeurt dan we voor mogelijk houden?

liedsuggestie: Zeven was voldoende - Liedboek 383

Zeven keer opstaan - mattheüs 25:35,36 
Van deze tekst heeft de kerk de zeven werken van 

barmhartigheid afgeleid. Wie de tekst eromheen 

goed leest, ontdekt dat barmhartig zijn geen 

vrijblijvende zaak is, geen dingetje erbij. Door op te 

staan en barmhartig te zijn help je ook anderen om 

weer op te kunnen staan en volop mens te kunnen 

worden. Een gevangene weet zich gezien en ervaart 

dat hij niet is afgeschreven. Een hongerige krijgt te 

eten en zo weer ruimte om na te denken over andere 

dingen dan alleen het dagelijkse voedsel. De twee 

verzen worden soms de kortste samenvatting van 

de Bijbel genoemd. Een heldere boodschap: open 

je hart, leef niet voorbij aan anderen, maar wees 

barmhartigheid voor wie er op jouw pad komt. 

De woorden van Jezus zijn niet alleen woorden van toen, maar 
ook nu nog actueel. Het helpt in beeld te brengen wat in onze 
tijd honger, naaktheid of gevangenschap is. Zo wordt helder hoe 
wij vandaag barmhartig kunnen zijn. Bedenk hoe wij kunnen 
opstaan.

liedsuggestie: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 

- Liedboek 973

In de Bijbel staan veel verhalen waarin mensen worden opgeroepen om te 

delen en te zorgen voor hun naaste. Hieronder vind je een paar tekstsuggesties 

met een korte aanzet om in een zendings- of werelddiaconaatdienst te gebruiken.

wat je eigenlijk al wist - micha 6:8 
Het is alsof Micha namens God de zaken nog een keer 

duidelijk op een rijtje zet. Uiteindelijk gaat het maar om 

één ding: recht doen, trouw blijven en nederig de weg 

van God te gaan. Drie opdrachten die alles met elkaar 

te maken hebben. Doe recht. Dat betekent ook: kijk 

het onrecht in de ogen. Loop er niet voor weg en 

probeer recht te doen waar dat kan. Blijf trouw. Hou 

vol, zorg dat mensen op je kunnen rekenen en laat 

je recht doen niet een waan van de dag zijn. Ga de 

weg van de Heer. Als recht doen en trouw blijven je 

misschien te zwaar vallen, vergeet dan niet omhoog te 

gedicht bij de zeven werken
Mens ben je, mens met een hart, 

mens in een wereld vol armoede en honger,  

onrecht en geweld, 

mens in een wereld waar zoveel mensen  

geen mensen, 

zoveel dieren geen dieren mogen zijn, 

mens ben je, mens met een hart, strek je uit,  

laat zien wie je bent, 

heb het hart om een naaste te zijn,  

om lief te hebben. 

Hans bouma

Alles wat wij zijn, gave van God. 

Alles wat wij zijn, gave van God. 

Heel ons leven draagt Hij in zijn hand

Alles wat wij zijn, gave van God. 

Amen. 

Onze gaven zijn gave van God. 

Heel ons leven draagt Hij in zijn hand. 

Onze gaven zijn gave van God.

Amen. 

vrij naar een lied uit Kameroen, 
Hoop van alle volken 33

sAmen ZIngen
Bij elke tekst staat een suggestie voor een lied. 

Naast het Liedboek zijn er veel andere bundels 

met liederen voor een viering. In Hoop van 

alle volken (Kerk in Actie) vind je liederen uit 

allerlei verschillende landen, in de bundel van 

Taizé liederen in verschillende talen.

sAmen bIdden
Een gebed verbindt. Door jong en oud mee te 

laten bidden. Door te bidden voor de kerk in 

het buitenland en voor onze eigen gemeente. 

Gebruik een gebed uit de wereldwijde kerk 

en bid zo met de woorden die anderen je 

aanreiken. 

kijken en te bedenken dat God je voorgaat. Doe recht, 

blijf trouw, ga met God. De boodschap van Micha heeft 

nog niets aan eenvoud ingeboet.

Er is zoveel onrecht op de wereld dat we het soms nauwelijks kun-
nen bevatten. Neem je het aan als een gegeven en kijk je weg, of 
brengt het je in beweging? Waar maken we ons boos om en waar 
willen we iets aan veranderen, persoonlijk of als gemeente? Denk 
aan de zorg voor de schepping, kinderarbeid, honger, uitbuiting. 

liedsuggestie: - Wat vraagt de Heer nog meer van 

ons - Liedboek 992
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vragen, opmerkingen, suggesties?
geeF Ze door AAn je consulent

nIeuwsbrIeF voor dIAKenen,  
Zwo- en ZendIngscommIssIes
Elke maand geeft Kerk in Actie een nieuws-

brief (zowel op papier als online) uit voor  

diakenen, zwo- en zendingscommissies. Ga 

naar kerkinactie.nl/nieuwsbrieven voor een 

abonnement op de digitale nieuwsbrief en 

mail naar abonnementen@protestantsekerk.nl  
voor een abonnement op de papieren 

nieuwsbrief.

mAgAZIne voor werKers  
In de protestAntse KerK
Het kadermagazine van de Protestantse Kerk 

voorziet alle werkers in de kerk van inspiratie, 

nuttige informatie en praktische tips.  

Ga voor een gratis abonnement naar  

protestantsekerk.nl/magazine. 

mAgAZIne petrus
In het ledenmagzine van de Protestantse Kerk 

lees je vier keer per jaar verhalen van geloof, 

hoop en liefde uit de kerk in binnen- én buiten-

land. Ga voor een gratis abonnement naar 

petrus.protestantsekerk.nl.

31

Het team van Kerk in Actie-consulenten 

staat altijd klaar om diaconieën, zwo- en 

zendingscommissies te ondersteunen. Ze 

beantwoorden je vragen, denken met je mee en 

helpen je met ideeën en materialen. je kunt bij 

hen terecht met alle vragen die te maken hebben 

met het betrekken van mensen (binnen en 

buiten de kerk) bij diaconaat. Wil je bijvoorbeeld 

iets weten over projecten, noodhulp, collecten, 

campagnes of acties? Schroom niet en bel of 

mail je consulent. De gegevens van de Kerk in 

Actie-consulenten vind je op kerkinactie.nl/
consulenten.

Samen gezegend 

Zegenbede uit Australië
Almachtige God,

moge de moed van uw Geest ons veranderen,

moge de mildheid van uw Geest ons begeleiden,

moge de gaven van uw Geest ons toerusten en ons 

op pad sturen, de wereld in,

vol liefde om te dienen, door onze Heer jezus 

Christus. Amen.

lied voor de zegen
Met het slotlied rond je de dienst af en zing je samen 

toe naar de zegen als afsluiting van de dienst. In het 

Liedboek staan mooie liederen die je hiervoor kunt 

gebruiken, waarvan sommige in het Engels of Duits. 

Kijk in het Liedboek bij ‘Afsluiting’ en ‘Zending en 

zegen’ (Liedboek 414-431).

Vaya con Dios
Nu wij uiteengaan vragen wij God:

ga met Uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met Uw licht voor hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen in deze stad:

Vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

Liedboek 423

Franciscaanse zegenbede 
God, zegen ons met onrust

over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden

en oppervlakkige relaties.

Zodat er diepgang moge zijn in onze harten.

God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid,

onderdrukking en de uitbuiting van mensen.

Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, 

vrijheid en vrede.

God, zegen ons met tranen te plengen voor hen die 

lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog.

Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Om pijn in vreugde te veranderen.

En God, zegen ons met voldoende dwaasheid

om te geloven dat we een verschil kunnen maken in 

deze wereld.

Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat 

het onmogelijk is.
Maar wat mogelijk is in jezus Christus, door Zijn Geest. 

Amen.

Zegenbede uit Zuid-Afrika 
De Heer onze God, Hij zegene jullie: 

Hij laat jullie voeten dansen en geeft kracht aan jullie 

armen. 

Hij vervult jullie hart met tederheid en jullie ogen met 

lach; 

De Heer onze God, Hij vult jullie oren met muziek en 

jullie neus met lekkere geuren; 

Hij vult jullie mond met gejuich en jullie ziel met 

blijdschap. 

Hij schenkt jullie steeds opnieuw de genade van de 

stilte: en het vertrouwen op een mooie toekomst. 

De Heer, onze God, Hij geeft ons allen de kracht om in 

onze wereld geloof, hoop en liefde een gezicht te geven. 

De Heer zegene ons: de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest. Amen.
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Wereldwijd gaan mensen op weg met de zegen van God. juist de zegen 

is een moment in dienst waarop de verbondenheid met de kerk in het 

buitenland zichtbaar kan worden.

blijf op de hoogte


