
COLLECTEDOELEN - DECEMBER 2020 en JANUARI 2021

13 december, collecte Max Maakt Mogelijk Help de eenzame ouderen in Oost-
Europa de koude wintermaanden door
Duizenden ouderen in Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Litouwen, Kosovo, Albanië en
Bosnië zien ieder jaar met angst en beven de wintermaanden tegemoet. Met hun
pensioen van € 30 tot € 45 per maand, kunnen ze geen kolen of hout kopen om deze
koude periode, met temperaturen van min 20 graden te overleven. MAX Maakt
Mogelijk wil daarom voor de winter al kolen en hout uitdelen. Maar als de
temperatuur in heel Europa laag is, hebben vooral de ouderen in Oost-Europa, het
extreem koud. Om -25 graden te overleven in tochtige krotten is veel meer hout, kool,
voedsel nodig. Help de ouderen om ook deze koude dagen te overleven!
Meer info op www.maxmaaktmogelijk.nl

20 december, collecte EO Metterdaad, Hulp in Moldavië
In Moldavië blijven kinderen en ouderen eenzaam achter, omdat het gros van de
beroepsbevolking in het buitenland werkt. We vertellen graag hoe uw gift hen helpt.
U bekostigt de zorg aan huis voor chronisch zieke en terminale ouderen. Omdat hun
kinderen vaak in het buitenland werken en ze geen geld hebben voor zorg van de
overheid, worden zij letterlijk aan hun lot overgelaten.
Meer info op EO Metterdaad

24 december, collecte Het Passion
Het Passion is een stichting die dak- en thuislozen een moment van rust en
bezinning geven om tot een volgende stap te komen.
De Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van
de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van
reflectie en aandacht uit. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4
tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen.
Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een
concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en voor 35% afhankelijk
van giften en voor 65% afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
Meer info op www.hetpassion.nl

25 december collecte Kerk in Actie Kinderen in de knel
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht,
groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden
misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en
steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor
kinderprojecten!
Meer info op Kerk in Actie

27 december, collecte Frans Gijzel Fonds
Dat kinderen op moeten groeien in armoede houd de gemoederen erg bezig Als mooi
besluit van dit jaar, willen we daarom graag vandaag bijdragen aan het fonds van
onze geliefde voorgaande dominee Frans Gijzel en zijn vrouw Jet. Hun hart ligt bij de
zwakkeren van onze samenleving, met name de kinderen uit arme gezinnen. In
armoedige omstandigheden opgroeien zorgt ervoor dat zij vaak slechter af zijn dan
hun leeftijdgenootjes. Zo zijn zij bijvoorbeeld minder vaak lid van een vereniging en
gaan minder vaak op vakantie en maken minder uitstapjes.

https://www.maxmaaktmogelijk.nl/
https://metterdaad.eo.nl/moldavie
https://www.hetpassion.nl/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel/


Thuis is er geen geld voor nieuwe kleren, voor internet, een fiets, of elke dag een
warme maaltijd of een weekje vakantie. We hopen met het Ds. Gijzel Fonds
meerdere kinderen te mogen helpen!

31 december, collecte Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger
des Heils. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen
die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben.
Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Het leger helpt bij
diverse vraagstukken op alle leefgebieden. Neem gerust eens een kijkje op hun
website: www.legerdesheils.nl

3 januari collecte Schuldhulpmaatje
Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de
schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen,
maar gewoon met je aan de slag gaat! Steeds meer mensen in Nederland hebben
tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet
meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt.
NL 56 ABNA 0469 8963 61, Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Meer info op SchuldHulpMaatje

10 januari collecte Rudolph Stichting
Het is voor een kind het beste als het thuis bij zijn of haar ouders woont, maar soms
gaat dat niet meer. Voor deze kinderen en jongeren zet de Rudolphstichting zich in
door vernieuwende projecten te ontwikkelen en de Rudolpshtichting ondersteunt
Jeugddorp De Glind. We willen uithuisgeplaatste kinderen, een kwetsbare groep, een
kansrijke omgeving bieden waarin zij zich kunnen voorbereiden op- en werken aan
hun toekomst.
Meer info op www.rudolphstichting.nl   NL60RABO0150002297, Rudolph Stichting

17 januari collecte Protestantse Kerk - Een goed verhaal
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in
mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een
boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om het
zorgen voor een ander of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen je uit
om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God
en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreks-
groepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig
met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in
beweging. En een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je met anderen.
De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden
andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia.
In deze Maand van de Spiritualiteit collecteren we daarom mee voor het ontwikkelen
van materialen en initiatieven die mensen binnen én buiten de kerk uitnodigen om de
Bijbel te openen. Kerk in Actie, NL89 ABNA 0457 457 457, ovv Een goed verhaal
Meer info op Kerk in Actie

24 januari collecte Het Leger des Heils
Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee je medemens een nieuwe toekomst te
bieden? Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals jij en ik.

http://www.legerdesheils.nl
https://schuldhulpmaatje.nl/
http://www.rudolphstichting.nl
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/


Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een
menswaardig bestaan. Want het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt,
NL72RABO0707070171, Leger des Heils
Meer info op www.legerdesheils.nl

31 januari Het Kansfonds
Er zijn op dit moment meer dan 12.000 jongeren dak- of thuisloos in Nederland
Sommige jongeren overnachten op straat of in een opvang, anderen slapen bij
vrienden op de bank. Ze noemen zichzelf bankhoppers. Ze hebben geen eigen huis
en worstelen met meerdere problemen tegelijk: schulden, geen opleiding of werk,
gebrek aan levensvaardigheden en middelengebruik. De meervoudige problemen
van deze jongeren vragen om een integrale aanpak. Kansfonds zet zich in voor deze
jongeren.
Meer info op het Kansfonds

http://www.legerdesheils.nl
https://www.kansfonds.nl/

