Inzamelingen in de maand december 2020.
Datum 1e inzameling
6
Collecte kinderen in de knel.

Eindinzameling
Diaconaal werk.

Kinderen betrekken bij diaconaat.
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om
gezond te blijven, op onderwijs om iets van het Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470
leven te kunnen maken en op een liefdevolle
opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen
kinderen die in een onveilige situatie leven.
Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en
kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat
doen we met Kids in Actie.
Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een
centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en
komt terug met verhalen van kinderen ver weg.
Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie
creatieve ideeën en materialen voor
plaatselijke kerken om kinderen te betrekken
bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al op
jonge leeftijd enthousiast te maken voor
(wereld)diaconaat.

Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Collecte Kids in Actie december
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Wilde Ganzen

Diaconaal werk.

Meisjes uit arme gezinnen in India gaan vaak
niet naar school. Alle aandacht gaat naar de
zonen, want die kunnen werk vinden en
zorgen voor inkomen. Meisjes worden
uitgehuwelijkt, soms al op 13 of 14-jarige
leeftijd. Maar niet als het aan Steven
Vidyaakar ligt.

Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470

Steven is sociaal werker in een voorstad van
Chennai. Hij komt op voor meisjes die kinderarbeid
moeten doen of die het slachtoffer zijn van geweld
of seksueel misbruik. “Onderwijs is voor deze
meiden de enige kans om uit de armoede te komen.
Onze organisatie Udavum Karangal zoekt ze op in de
sloppenwijken en probeert ze naar de basisschool te
krijgen.” Duizenden kinderen hebben zo al onderwijs
gekregen. Helaas zag Steven wel een volgend
probleem: “De meeste meisjes mogen niet
doorleren. Ouders kunnen het schoolgeld niet
betalen of vinden vervolgonderwijs niet belangrijk.”

Onafhankelijk, sterker en meer aanzien
Om te voorkomen dat deze meisjes alsnog jong
trouwen of slecht betaald werk moeten doen,
richtte Steven het Jeevan Community College op.
“Hier leren ze niet alleen een vak, we leren ze ook
Engels, ze krijgen computerles en leren hoe je met
mensen om moet gaan.” En met succes: al meer dan
800 meiden zijn inmiddels afgestudeerd en de
meesten hebben gelijk een goede baan gevonden
als verpleegkundige of bijvoorbeeld
kledingontwerper. “Met een eigen inkomen zijn ze
onafhankelijk, voelen ze zich sterker en hebben ze
meer aanzien. En nog belangrijker: deze vrouwen
verbeteren vervolgens het leven van hun gezin. Zo
profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap.”

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Wilde Ganzen Ikon
Bankrek. nr. NL55INGB 0000 0400 00
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Collecte Missionair, Daarom Kerst.

Fair Climate (2% fonds).

Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de
deuren wagenwijd open te zetten. Veel mensen
zijn op zoek naar warmte, licht en
geborgenheid. Als christenen mogen we
mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de
geboorte van Jezus Christus, met ons mee te
beleven. Met 'Daarom Kerst' biedt de
Protestantse Kerk diverse materialen en
activiteiten aan om mensen op een
aantrekkelijke manier kennis te laten maken
met de kerstboodschap.

Fair Climate is een programma van ICCO en Kerk in
Actie. Fair Climate werkt in elf
ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in
Nederland aandacht voor klimaatverandering. Fair
Climate doet dat samen met andere organisaties
in binnen- en buitenland.
Uitgangspunt van Fair Climate is dat
klimaatverandering moet worden tegengegaan,
zonder dat de duurzame ontwikkeling van arme
landen beperkt wordt.

Zo zijn er de 'Daarom Kerst'-cd's, speciaal
bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
of vrienden, en hen uit te nodigen voor een
overmaken naar:
kerstviering. Ook zijn er
via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door Bankrek. nr NL62INGB 0000 000 456
het hele land laagdrempelige kerstconcerten.
Collecteer mee voor de ontwikkeling van deze
materialen en activiteiten, zodat zoveel
mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst
horen.
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Bankrek.nr. NL10ABNA 0444 444 777
o.v.v. Collecte missionair december
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Kinderen in de knel.

Diaconaal werk.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig
eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen op de winter die Bankrekening Diaconie:
komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen,
NL14RABO 0362858470
aangekomen vanuit het Midden-Oosten en
Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit
de plek waar ze eindigen? Kerken staan op
omdat ze geloven in een beter leven voor deze
kinderen. Juist met advent leven we toe naar
een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf
een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in
het donker, en dat geven wij door. We helpen
de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs
en we proberen hen op een betere plek te
krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland!
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland
Juist met advent leven we toe naar een nieuw
begin: de geboorte van Jezus, zelf een
vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het
donker, en dat geven wij door. Kerken staan op
omdat ze geloven in een beter leven voor
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. We
helpen de kinderen met voedsel, kleding en
onderwijs en we proberen hen op een betere
plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef
licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Kerk in Actie
Bankrek. Nr. NL89ABNA0457457457
o.v.v. Collecte Kerst Kinderen in de knel
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Solidaridad.
Solidaridad is een internationaal opererende
maatschappelijke organisatie. Wij hebben meer
dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van
productieketens. Samen met iedereen in de
keten - van boer tot multinational - werken we
aan eerlijke producten, die geen schade
toebrengen aan mens of milieu en voor
iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt
door 13 productieketens heen en is actief op 5
continenten, via 8 regionale kantoren. In haar
meerjarenplan zijn twee overstijgende doelen
geformuleerd: 1) duurzame en inclusieve
sectoren en 2) duurzame landschappen welke
op het hoogste niveau bijdragen aan duurzame
en inclusieve sociale, milieu en economische
ontwikkeling.
Solidaridad werkt aan oplossingen voor:
structurele armoede, het voeden van de
wereldbevolking, de oorzaken en gevolgen van
klimaatverandering, schade aan natuur en
milieu en slechte sociale omstandigheden voor
boeren, mijnwerkers en arbeiders.

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar :
SOLIDARIDAD
Bankrek. nr. NL63INGB 0001 8044 44
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Eindejaarscollecte.

Diaconaal werk.

Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470

Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470

