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Kies voor een thema

Kom samen 
met uw 

kerk in actie
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Wie wij zijn
Wij zijn een kerk in actie omdat we ons geïnspireerd en 
geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf 
broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets 
hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen 
wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde 
gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht 
en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens 
geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig 
zijn aan elkaar.

Een kerk is pas echt kerk als ze in actie is. Of dat nu in 
hartje Rotterdam is of in de Achterhoek, op het platteland 
in Oeganda of in een sloppenwijk op de Filipijnen, overal 
komen mensen in beweging. Samen vormen wij een 

wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven 
in God en in elkaar. 

Wij willen delen van wat we ontvangen hebben. 
Zoals Jezus Christus dat deed toen hij zijn leerlingen 
de opdracht gaf om een grote menigte te eten te geven: 
“En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras 
te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, 
keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit 
en brak de broden.” (Matteüs 14: 19-21) 

Of we weinig of veel kunnen delen, maakt niet uit. 
We vertrouwen erop dat God het zal zegenen. 
Dan zal het voldoende zijn voor velen. 

Samen zijn we de kerk in actie. En samen kunnen 

we werken aan kracht, verbinding en rechtvaardigheid. 

Bij u om de hoek, in Zuid-India of Colombia. 

Kom als gemeente in beweging. Raak geïnspireerd. 

En draag met originele en gemakkelijke acties bij 

aan de noodhulp, het versterken van kerken, 

of kinderen in de knel, tijdens het themajaar van 

Kerk in Actie. 

Het themajaar is een unieke samenwerking tussen lokale, 
kerkelijke gemeenten, het Dienstencentrum van Kerk in Actie en 
projectpartners vanuit de hele wereld. U kunt op eenvoudige en 
passende wijze delen wat u gegeven is met mensen wereldwijd. 
Een heel jaar door wordt u daarbij ondersteund door medewerkers 
van Kerk in Actie. Met materialen, tips, updates over de projecten 
en persoonlijk advies. Raak als kerk nog sterker verbonden met
elkaar en met mensen uit de hele wereld tijdens een inspirerend 
en onvergetelijk themajaar in uw kerk.

redenen om mee te doen

  Eenvoudig en wereldwijd 

met elkaar verbonden zijn

  Keuze uit 3 concrete 

aansprekende thema’s

 Veel kant-en-klare materialen

 Ruime keuze uit inspirerende acties
 

  Advies op maat van ervaren 

adviseurs

Samen in actie met het themajaar
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Mensen hier, mensen daar. Kerken hier, kerken daar. Wereldwijd zijn mensen en kerken in 

beweging. Vol geloof, hoop en liefde onderweg. We geloven in delen. We beseffen dat een 

kerk pas echt kerk is als ze in actie is. Of dat nu in hartje Rotterdam is of in de Achterhoek, 

op het platteland in Kameroen of in een miljoenenstad in India: overal komen mensen in 

beweging. Samen vormen wij een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God 

en in elkaar. 

Samen zijn we de kerk in actie. En samen kunnen we werken aan kracht, verbinding en 

rechtvaardigheid. Bij u om de hoek, in Ethiopië of Colombia. Kom als gemeente in beweging. 

Raak geïnspireerd. Ondersteun één of meerdere projecten rond een thema, bijvoorbeeld voor 

drie jaar.

Samen met uw kerk in actie 
rond een thema

5 
 redenen om mee te doen:

 1 keuze uit 3 concrete thema’s

 2 veel kant-en-klare materialen

 3 veel ideeën voor inspirerende acties

 4 ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief

 5 advies op maat door consulent

5 
 voordelen voor uw gemeente:

 1 eenvoudig en wereldwijd verbonden

 2 foto’s, powerpoints, filmpje die raken

 3 gezamenlijke acties maken jong en oud  
  enthousiast

 4 regelmatig nieuws over de projecten

 5 stimuleert verdieping in de eigen situatie  
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Uit welke 3 thema’s kunt u kiezen?

Thema 1

 Op zoek naar veiligheid

Thema 2

Versterk de kerk

Thema 3

 Kinderen in de knel

God wil dat mensen heel zijn, tot bloei komen en veilig samenleven. 

Maar veel mensen zijn nog dagelijks slachtoff er van geweld of 

natuurrampen. Ze zijn op zoek naar een veilige plek om te overleven. 

Kom in actie voor hulpverlening tijdens en na rampen en oorlog en 

om die te voorkomen. 

Samen zijn we de kerk. Van Amersfoort tot Dhaka en van Guatemala 

Stad tot Garoua. Arm en rijk. Wereldwijd maken kerken zich sterk voor 

wie kwetsbaar is. Zij delen geloof, verzetten zich tegen armoede en 

onrecht, zetten zich in voor vrede en goed leiderschap. Laat u inspireren 

door de wereldwijde kerk en kom in actie om deze kerken te versterken.

Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op 

onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Geef hen de kans 

om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de 

knel. Zet u samen met uw kerk in om kinderarbeid tegen te gaan.

Hoe kunt u meedoen?

• Kies 1 van de 3 thema’s.

• Overleg eventueel met uw Kerk in Actie-consulent. 

• Meld u aan op www.kerkinactie.nl/thema en ontvang het 

startpakket bij het gekozen thema.

• Abonneer u op de digitale nieuwsbrief bij uw thema. 

 Dan ontvangt u 4x per jaar nieuws van het werk dat u steunt.

zie pagina 8-11

zie pagina 12-15

zie pagina 16-19

Laat alle groepsleden zich abonneren 
op de digitale nieuwsbrief bij het 

thema via www.kerkinactie.nl/thema 

Hoe zit het fi nancieel?

U noteert van tevoren een streefbedrag 

dat u denkt op te halen voor het thema. 

Dit legt u vast in een overeenkomst in 

overleg met uw Kerk in Actie-consulent. 

Deel dit streefbedrag ook met uw 

gemeenteleden, zodat zij weten welk 

doel u fi nancieel nastreeft. Als u geld 

inzamelt voor een thema gaat uw bijdrage 

naar de vijf projecten die bij het thema 

horen. Als de totale inkomsten voor het 

thema overschreden worden, gaat de 

bijdrage naar andere projecten binnen 

hetzelfde thema. Als u dat bezwaarlijk 

vindt kunt u hierover afspraken maken 

met uw Kerk in Actie-consulent. 

U maakt het geld over naar 

IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 

o.v.v. het gekozen thema en project.

Hoe gaat het thema leven 
in uw gemeente?
Tips om uw gemeenteleden te betrekken bij het werk, dat u steunt:

• Vul uw streefbedrag in op de thermometerposter en hang hem in uw kerk. 

• Hang de thema-poster op in uw kerk.

• Vertel over de projecten tijdens de kerkdienst.

• Schrijf artikelen in het kerkblad.

• Verspreid de collectefolder bij de collecte en via uw kerkblad.

• Vertoon een PowerPointpresentatie of een fi lmpje bij de collecte.

• Geef een toelichting bij de collecte.

• Deel kleurplaten uit aan de kinderen.

• Druk foto’s af en hang ze in uw kerk.

• Breng met een leuk object in beeld wat u steunt (bv. textielfabriek, 

schoolspullen).

• Verspreid de updates en persoonlijke verhalen via uw kerk en plaats delen 

daarvan in uw kerkblad.

• Lees persoonlijke verhalen voor tijdens de kerkdienst.

• Organiseer een themadienst (bestel de brochure Samen vieren).

• Betrek anderen in uw gemeente erbij (de predikant, kindernevendienst, 

jongerengroep, vrouwengroep, liturgiegroep, bijbelgroep, het kerkkoor). 

• Nodig een spreker uit.

• Organiseer een leuke actie (kijk bij de actiesuggesties).

• Organiseer een gemeentereis samen met Kerk in Actie.

Uw Kerk in Actie-consulent adviseert u graag: www.kerkinactie.nl/consulenten



76 76

Wat zit er in een startpakket? Wat staat er op de usb-stick 
van het startpakket?

Samen met uw kerk in actie 

voor Bangladesh

Met z’n allen 
gaan wij het 
doel halen!

Samen zijn wij de kerk in actie
en versterken wij kerken

einddatum

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Samen zijn wij de kerk in actie
en versterken wij kerken Map Startpakket

Brief met uitleg

Map Startpakket

A4 met thema-
informatie

Informatie over de projecten

 
Brochure met 8 actie ideeën

Collectefolder bij 
ieder project

Thermometerposter

Usb-stick met extra info Usb-stick met extra info

gaan wij het Samen met onze kerk in actie

voor een sterke kerk wereldwijd

Themajaar | Versterk de kerk

Kom in actie: steun dit werk

Poster over het thema

w
w
w
.m

ic
he

ld
eb

oe
r.n
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Powerpoints
Eerdere rapportages

Teksten voor kerkblad

Filmpjes

Kleurplaten en kijkdozen

Foto’s
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Thema 1

 Op zoek naar veiligheid

Hoe bescherm je jezelf en je dorp tegen het ieder jaar terug-

komende water in Bangladesh? Wat als je je kinderen geen eten 

meer kunt geven door de extreme droogte, zoals in Ethiopië? 

Hoe bouw je je leven weer op na een alles verwoestende 

aardbeving zoals in Nepal? Waar vind je een veilige plek als 

je moet vluchten voor oorlog zoals in Syrië? De kerk helpt 

mensen die getroffen worden door rampen en oorlog.

Vaak met weinig middelen en met ongelofelijk veel inzet 

werken kerken daar aan die veiligheid. Wij weten zelf hoe 

belangrijk het is te leven in een veilig land, beschermd 

door dijken. Samen zijn we kerk in actie. Lokale kerken en 

organisaties kunnen met uw steun wereldwijd in actie komen 

bij een ramp of noodsituatie. Ze voorzien mensen in hun eerste 

levensbehoeften. Daarna kijken ze samen met de getroffen 

bevolking hoe zij weer kunnen bouwen aan een hoopvolle 

toekomst. Daarvoor is gebed nodig, meeleven en geld.

Project 1  Droogte bestrijden in Ethiopië
Hoe kun je overleven als er negen maanden geen regen valt? Hoe kun je voorkomen dat de volgende extreme 

droogte in Ethiopië weer een ramp wordt? Kerk in Actie traint de Evangelische Kerk in Ethiopië om mensen beter 

bestand te maken tegen rampen. Daarnaast bieden de kerken voedselhulp in tijden van nood.

www.kerkinactie.nl/ethiopie 

Project 2  De strijd tegen het water in Bangladesh
Bangladesh wordt regelmatig getroffen door cyclonen en overstromingen. Met uw steun kunnen Bengaalse 

organisaties hulp bieden aan mensen die dakloos zijn geworden. En de bevolking voorbereiden op mogelijke rampen 

om de gevolgen van een overstroming beter op te vangen. 

www.kerkinactie.nl/bangladesh 

Project 3  Vluchtelingen opvangen in Zuid-Soedan
Kort na de onafhankelijkheid in 2011 brak in Zuid-Soedan een burgeroorlog uit. Nu zijn 2,3 miljoen mensen op de 

vlucht. Steun Zuid-Soedanese organisaties om vluchtelingen op te vangen in kampen en van dekens en drinkwater 

te voorzien. Vrouwen leren voedsel verbouwen. Zo wordt voorkomen dat hun kinderen ondervoed raken.

www.kerkinactie.nl/zuidsoedan

Project 4  Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië
Miljoenen Syriërs zijn op drift. Samen met ACT Alliance zorgt Kerk in Actie in Syrië en in de buurlanden Libanon en 

Jordanië voor onderwijs en traumaverwerking voor vluchtelingkinderen, medische zorg voor baby’s en zwangere 

vrouwen en maaltijden voor gezinnen in vluchtelingenkampen. 

www.kerkinactie.nl/syrie 

Project 5  Overleven na een aardbeving in Nepal
Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. 8.000 mensen kwamen om het leven, 22.000 

mensen raakten gewond en 800.000 huizen zijn verwoest. We houden u graag op de hoogte van wat er met het 

ingezamelde geld gebeurt en hoe mensen overleven. 

www.kerkinactie.nl/nepal. 

 De kerk helpt 
mensen die 

getroff en 
worden 

Ineke de Visser, zwo-groep 

Vianen: “Als je mensen 

echt ontmoet, als je hun 

levens-verhalen hoort, 

als je ziet hoeveel ze doen 

met zo weinig middelen. 

Voor die mensen heb ik 

bewondering!”



10

Inspirerende voorbeelden van andere kerken

Benefi etconcert 
De protestantse gemeente in Willemstad wilde het met Kerst eens anders 

aanpakken. Geen kerstliedjes of koren, maar een eigentijdse vertelling van 

het kerstverhaal met orgelklanken, drums, rocksongs en ballads door lokale 

artiesten. In de Koepelkerk werd een benefi etconcert georganiseerd voor 

noodhulp aan vluchtelingen.

De organisaties was in handen van een comité dat activiteiten organiseert voor 

mensen die geen binding (meer) hebben met de kerk. Ouderling Wim Vermeiden 

vertelt: “Het concert was totaal uitverkocht. We hebben veel lovende woorden 

gehoord na afl oop. Gemeenteleden waren vooral lovend over de goede sfeer en 

de verbondenheid. Een enkeling vond de muziek te hard, maar ik heb ook tranen van ontroering gezien.”

Omdat de artiestenlokaal bekend waren trok het concert veel bezoekers die normaal gesproken niet (meer) in de kerk 

komen. Het concert bracht 3.000 euro op voor de noodhulp aan vluchtelingen. Willemstad in Touch denkt intussen al 

na over een tweede editie van het kerstconcert B!RTH.

Hele dorp betrokken bij actiedag
De Hervormde Kerk in Goudriaan zamelde geld in voor voedselpakketten voor 

Ethiopië. Men schakelde het hele dorp in voor actiedag. Dorpsbewoners boden 

belangeloos allerlei workshops aan, zoals fotografi e,  ijzer 

smeden, handmassage, visagie, haarvlechten en honing 

maken. Ook kon je een stukje land ‘huren’ voor de prijs 

van een voedselpakket. Daarop werd een koe vrijgelaten. 

Je kreeg een prijs als de koe op jouw stukje land poepte. 

Kinderen konden naar een rommelmarkt of lekker 

pannenkoeken eten. 

Een huis van bamboe
In Nieuwerkerk aan de IJssel bouwde zwo-lid Corné Marck samen met gemeenteleden

een bamboe huis om geld in te zamelen voor bamboe huizen in Madagaskar, die beter 

bestand zijn tegen cyclonen. Zo is voor iedereen direct zichtbaar waar men voor geeft.

Nog meer ideeën 
voor acties vindt u 
in de actiebrochure 
in het startpakket:

➊ 
kaarsdienst

➋ 
nootzaak: componeer een lied

➌ 
voorkom een collecte

➍ 
klimaatvriendelijke kerk

➎ 
er een einde aan breien

➏ 
ren voor je leven

➐ 
bejaardbeving

➑ 
orkanotocht

Hulp voor, 
tijdens en na 

rampen en 
oorlog

11
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Een kerk is pas echt kerk als ze deelt wat haar gegeven is: 

vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed. 

Iedere kerk wil een licht op een berg zijn, een baken van 

hoop, gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. 

Dat is niet voor iedere kerk even gemakkelijk om waar te 

maken. Vooral niet als een kerk is gevestigd in een arm 

gebied of in een land waar christenen in verdrukking 

leven. Laat uw kerk samen met de partners van Kerk in 

Actie in actie komen voor een sterke kerk wereldwijd. 

Een kerk die zich inzet voor gelijkheid en rechtvaardigheid. 

Laat u inspireren door het werk van christenen over de 

hele wereld.

Project 1  Bangladesh: christenen in een islamitisch land 
Veel christenen met een islamitische achtergrond hebben het niet makkelijk in Bangladesh. De organisatie Isa-e-

Church steunt deze jonge christenen met bijbelcursussen en leiderschapstrainingen. Kerkdiensten sluiten aan bij hun 

islamitische achtergrond. In deze jonge plattelandskerken leren mensen lezen en schrijven, is er kleuteronderwijs en 

leidt men plattelandsdokters op.

www.kerkinactie.nl/isaechurch  

Project 2  Kameroen: predikanten opleiden en duurzame landbouw
De Lutherse broederkerk steunt de inwoners in het droge noorden van Kameroen. De kerk geeft onderwijs en 

medische zorg, maar stimuleert ook duurzame landbouw, zodat iedereen voldoende voedsel heeft. De kerk leidt 

boeren op tot predikant of evangelist. 

www.kerkinactie.nl/kameroen 

Project 3  Guatemala: vrouwen versterken in kerk en samenleving
De bevlogen medewerkers van een christelijke organisatie in Guatemala maken vrouwen sterker, zodat hun stem in 

de kerk gehoord wordt en zij durven opstaan tegen geweld in hun samenleving. 

www.kerkinactie.nl/cedepca 

Project 4  Pakistan: zorgzame kerk voor jongeren en vrede
In Pakistan is slechts twee procent van de bevolking christen. De meesten leven in armoede op het platteland. De 

kerk is hun veilige toevluchtsoord. Via Kerk in Actie steunt u met name hun inzet voor jongeren, meisjes, vrouwen en 

gehandicapten. Ze werken samen met moslims aan vrede.

www.kerkinactie.nl/pakistan 

Project 5  Syrië: kerken als bakens van hoop
In Syrië kloppen veel mensen op de vlucht rechtstreeks aan bij kerken. Steun de diaconale programma’s van de 

kerken in Syrië, zodat zij mensen kunnen helpen met opvang, voedsel, medicijnen, kleding, schoon ondergoed, 

maandverband en zeep. Daarnaast leiden de kerken jongeren op om diaconaal werk en noodhulp te bieden.

www.kerkinactie.nl/kerkensyrie 

Thema 2

Versterk de kerk
In actie komen 
voor een 
sterke kerk

Wimke van ’t Spijker,  

zwo-groep Vianen: “Het 

bevalt erg goed om ons 

langere tijd te concentreren 

op een bepaalde situatie, 

omdat we er zo meer 

handen en voeten aan 

kunnen geven.”
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Inspirerende voorbeelden van andere kerken

Nog meer ideeën 
voor acties vindt u 
in de actiebrochure 
in het startpakket:

➊ 
de kerk klust

➋ 
veiling van talenten

➌ 
bijbelquiz

➍ 
tussen kunst en kerk

➎ 
muntmarathon

➏ 
zin in fi lm

➐ 
36-uurs-actie

➑ 
samen aan tafel

Fokje Haverschmidt, predikant in Beetgumermolen: 

“Het is goed om als gemeente een relatie te hebben met partners en 

projecten in een ander land. Je beseft dat de wereld groter is dan je eigen 

dorp of stad. Je kijkt met andere ogen naar jezelf, naar je Hollandse leven, 

naar je kerk. Je kunt je diep verbonden voelen met mensen uit andere 

culturen en geloofsgemeenschappen. Zij kunnen je veel leren. Je ervaart 

de wereldwijde verbondenheid van leden van het lichaam van Christus.”

Ontmoeting met Pakistanen in Nederland
De Protestantse Kerk in Barendrecht heeft al langere tijd een band met de Kerk 

van Pakistan. Ze hebben al diverse keren gasten uit Pakistan ontvangen. Onlangs 

legden ze contact met Pakistanen die dichter in de buurt wonen, namelijk de 

christelijke Urdu-gemeenschap in Nederland. De zwo-groep organiseerde 

een Pakistaanse maaltijd, waar de Nederlandse Urdu-gemeenschap te gast 

was. Ook was er een gezamenlijke dienst waarin de Urdu-gemeenschap ook 

aan het woord kwam en musiceerde. Een bijzondere manier om ver weg heel 

dichtbij te brengen. Ook op deze manier kunnen kerken elkaar versterken.

Handtekeningen ter bemoediging
De classis Walcheren organiseerde een handtekeningenactie om christenen in 

Pakistan te bemoedigen na aanslagen door IS. Ze deelden dit initiatief op de Kerk 

in Actie Werelddag, waardoor ook andere kerken dit idee konden overnemen. Het 

inspireerde o.a. Hendrik-ido-Ambacht om een handtekeningen te houden voor 

Kameroen na aanslagen van Boko Haram.

Bangladesh bij elkaar puzzelen
De Gereformeerde kerk in Pernis weet de projecten die de gemeente steunt altijd  mooi en  creatief in beeld te brengen. 

Het kunnen verbeeldingen zijn die samen met  gemeenteleden tot stand komen. Voor de kinderen maakte men rond 

het thema Versterk de Kerk  een puzzel waarop hun handen afgebeeld staan rond de 

plattegrond van Bangladesh. Iedere keer werden er puzzelstukjes bijgelegd, die ieder 

een waarde van 25 euro vertegenwoordigden. Als klapper legde een van de oudste 

gemeenteleden het laatste puzzelstuk en kwam in het midden Bangladesh in beeld. 

Alle kinderen kregen na afl oop een foto als aandenken. Zo wist Pernis hun steun aan 

Bangladesh bij elkaar te puzzelen en tegelijkertijd de projecten en het geloof van de 

kerk in Bangladesh met elkaar te delen. 

Kerken zijn 
bakens van 

hoop
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Wereldwijd werken 168 miljoen kinderen: gemiddeld 1 op de 

10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishou-

ding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsol-

daat. Er zijn veel redenen waarom kinderen werken en niet 

naar school gaan. Kinderarbeid staat nooit op zichzelf en 

hangt vaak samen met veel andere problemen. 

Uw kerk steunt opleidingen en trainingen voor kinderen. 

Maar ook activiteiten om ouders sterker te maken en alle 

partijen bewust te maken van de Rechten van het Kind. 

Help mee om kinderarbeid tegen te gaan. Geef ieder kind 

door onderwijs kans op een goede toekomst!

Project 1  Oeganda: nieuwe kansen voor straatkinderen
In Kampala leven duizenden kinderen op straat. Verschillende Oegandese organisaties begeleiden deze kinderen en 

hun families en brengen ze terug naar hun geboorteregio Karamoja. Daar krijgen ze een dak boven hun hoofd, krijgen 

families de kans om een nieuw bestaan op te bouwen en gaan kinderen weer naar school.

www.kerkinactie.nl/karamoja  

Project 2  Colombia: onderwijs voor werkende kinderen
In Bogotá werken talloze kinderen op de markt of de vuilnisbelt. Ze groeien op in een omgeving vol geweld. Stichting 

Kleine Arbeider (FPT) geeft 120 kinderen een vaktraining. Ook hun ouders krijgen ondersteuning.

www.kerkinactie.nl/fpt 

Project 3  India: geen kinderarbeid in de textielindustrie
In de grote stad Tirupur werken ruim 10.000 kinderen, vooral in de textielindustrie. De Indiase organisatie SAVE 

biedt kinderen onderwijs en maakt ouders sterker. Het uiteindelijke doel is kinderarbeid-vrije wijken, waarin het 

vanzelfsprekend is dat kinderen niet werken, maar naar school gaan.

www.kerkinactie.nl/save 

Project 4  India: geen kinderarbeid op het platteland
Ook op het platteland van Zuid-India moeten nog veel kinderen werken. De Indiase kerken bieden kinderen 

overbruggingsonderwijs en geven hen beroepstrainingen. Ze  ondersteunen ouders voor een beter inkomen. 

Ook gaan ze schending van andere kinderrechten tegen, zoals kinderhuwelijken.

www.kerkinactie.nl/casa  

Project 5  Ghana: beroepsonderwijs voor straatmeisjes
In de Ghanese hoofdstad Accra  leven 25.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt daar 

straatmeisjes op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw 

bestaan op te bouwen.

www.kerkinactie.nl/agreds 

Wim de Jong, jeugdouderling 

in Maassluis: “Jongeren van 

onze kerk lieten zich een nacht 

opsluiten in de kerk en deden 

er klusjes. Deze Glazen Kerk 

actie was geïnspireerd door 

het Glazen Huis van 3FM. 

Het leverde 1150 euro op voor 

een project van Kerk in Actie. 

Maar de grootste opbrengst is 

dat deze actie het ‘gemeente-

zijn’ heeft versterkt!”

Uw kerk steunt 
opleidingen 

en trainingen

Thema 3

 Kinderen in de knel
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Inspirerende voorbeelden van andere kerken

Hoe heeft de zwo-groep in Vianen het aangepakt?
• Ze betrokken de diaconie, kindernevendienst, catechesegroepen en 

jeugdkapel bij hun thema- en projectkeuze: kinderen in de knel, Colombia.

• Tijdens de kerkdienst stonden drie kinderen uit de fi lm over Colombia centraal 

via drie brieven. Daarin werd een link gelegd met de situatie van de kinderen 

en de situatie van de vissers uit Marcus 5. 

• Drie kinderen uit Vianen droegen maskers van deze drie kinderen. Ze stelden 

zich eerst voor als Colombiaan, daarna als zichzelf. Zo kwamen de  kinderen uit 

Colombia en de verschillen en overeenkomsten wel erg dichtbij!

• Andere kinderen hadden lege fl essen verzameld. 

• Weer anderen voerden tijdens een pantomime op bij het lied Wie wil er ruilen met Miguel? 

• Na afl oop van de dienst kon je fairtrade chocola kopen.

• Ook konden mensen brieven en kaarten ondertekenen, die via Kerk in Actie verstuurd werden naar stichting Kleine 

Arbeider in Colombia.  

Project in beeld brengen
• In Nootdorp bracht de zwo-groep de vuilnisrapers in Colombia in beeld met 

poppen op de vuilnisbelt, die steeds iets dichter bij de school kwamen.

• De zwo-groep in Oost-Betuwe maakte voor India collectezakjes in de vorm van 

t-shirts.

• De Protestantse Kerk in Vroomshoop hing in de kerk letterlijk de vuile was 

buiten over de textielindustrie.

Kinderrechten voor het voetlicht
De zwo-groep van de Paaskerk in Baarn maakte een prachtige 

textielfabriek als levensgrote spaarpot voor hun actie tegen kinderarbeid 

in India. Ook organiseerden ze een kinderboekenmarkt. Ze lazen 

persoonlijke verhalen van kinderen voor en vroegen zich daarbij af welke 

kinderrechten geschonden werden.

Iedere keer een ander project centraal
In Nieuw Vennep vraagt de zwo-groep iedere keer aandacht voor een ander project 

van het thema. Eerst hielden ze een collecte waarbij alle gemeenteleden hun leeftijd 

konden doneren. Dit was bestemd voor India, waar de textielindustrie het niet zo 

nauw neemt met de leeftijd van kinderen. Later in het jaar organiseerden ze een 

schoenpoetsactie voor de straatkinderen in Oeganda. Binnenkort volgt een actie 

voor een derde project.

Nog meer ideeën 
voor acties vindt u 
in de actiebrochure 
in het startpakket:

➊ 
kaarsdienst

➋ 
nootzaak: componeer een lied

➌ 
voorkom een collecte

➍ 
klimaatvriendelijke kerk

➎ 
er een einde aan breien

➏ 
ren voor je leven

➐ 
bejaardbeving

➑ 
orkanotocht

Hulp voor, 
tijdens en na 

rampen en 
oorlog

Alle 
kinderen 
naar school
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Nog meer ideeën 
voor acties vindt u 
in de actiebrochure 
in het startpakket:

➊ 
kinderen maken de dienst uit

➋ 
grabbelton

➌ 
heitje voor een karweitje

➍ 
Glazen Kerk

➎ 
geef je leeftijd

➏ 
schoenpoetsactie

➐ 
2e-hands kleding catwalk & veiling

➑ 
kliko-race
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Advies nodig?
Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u graag meer weten over de 

mogelijkheden voor uw gemeente? De consulenten van Kerk in 

Actie denken graag met u mee. Neem contact met hen op voor 

meer informatie. Bekijk wie uw gemeente kan adviseren op: 

www.kerkinactie.nl/consulenten.
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