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Pinksteren 2021 - Feest van hoop 

 

Dat is dit jaar het thema van de Pinkster-

campagne van Kerk in Actie. Wij sluiten 

daar met onze Pinksteractie bij aan door 

enkele projecten van Kerk in Actie over te 

nemen, die tot doel hebben om kinderen 

hoop te geven. En we voegen daar enkele 

andere doelen aan toe. 

 

Hoop. Het is een woord van maar vier 

letters. Maar wat het zegt is meer 

welkom dan ooit. Zelden beleefden we 

wereldwijd zulke ingrijpende tijden. En 

zelden verlangden we zo naar uitzicht. 

Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, 

omdat Gods Geest bij ons is. Kinderen 

leven die hoop voor. Zij laten zien dat het 

leven doorgaat. Daarom maken wij van 

het pinksterfeest een feest van hoop. We 

komen in actie met en voor kinderen ver 

weg en dichtbij. We ontvangen hoop, we 

delen hoop. Doe mee! 

 

Voor projecten op diaconaal en 

missionair gebied, uitgevoerd door 

geïnspireerde mensen, vraagt de 

Pinksteractie ook dit jaar weer om een 

extra bijdrage. Wij rekenen op u. 

 

 

 

ZENDING   

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen 

geen geld voor een eigen bijbel. Dankzij de 

bijbelcompetitie van het Egyptisch 

Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 

jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen 

lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse 

bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij 

elk hoofdstuk. De kinderen kunnen de vragen 

niet beantwoorden zonder de hoofdstukken 

te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), 

broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele 

familie aan de slag met de Bijbel. De 

competitie wordt afgesloten met een groot 

festival op verschillende plekken in Egypte. 

Elke kerk komt er met een kindergroep naar 

toe voor een wedstrijd over wat de kinderen 

thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen 

een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde 

bijbel. Met uw bijdrage aan de collecte steunt 

u het zendingswerk van Kerk in Actie in 

Egypte en wereldwijd.        

 

WERELDDIACONAAT   

     

Stichting de Vrolijkheid organiseert voor 

kinderen en jongeren in asielzoekerscentra 

creatieve activiteiten. Zij hebben vaak 

indringende ervaringen achter de rug. Dans, 

theater, muziek, nieuwe media en beeldende 

kunst zijn het instrument om hun verhalen 

vorm te geven. 

Een op de drie vluchtelingen die naar 

Nederland komt is jonger dan achttien jaar. 

Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig 

uit landen waar geweld en onderdrukking tot 

het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak 

indringende ervaringen achter de rug. Hun 

bestaan in Nederland blijft doorgaans nog 

jarenlang onzeker.  

De Vrolijkheid is een netwerk van 

professionele kunstenaars, regelaars, 

vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, 



die samen wekelijks meer dan 100 

kunstprojecten op bijna 30 azc’s realiseren. 

Dans, theater, muziek, nieuwe media en 

beeldende kunst zijn het instrument om 

verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes 

bieden de inspiratie om eigen talenten te 

ontdekken en ontwikkelen. Kerk in Actie 

ondersteunt De Vrolijkheid financieel. 

 

De andere helft van de opbrengst voor het 

werelddiaconaat gaat naar de stichting 

Ontwikkelingswerk pater Henk Erdhuizen. 

Henk was als pastor werkzaam in, Schiedam 

en Vlaardingen. Daar werd zijn wens alsmaar 

concreter om te werken als missionaris in de 

3e wereld. Tijdens zijn sabbatjaar in 1998 

ging hij naar Bolivia om daar samen met 

Nederlandse vrijwilligers te werken. De keus 

was toen voor Henk gemaakt en hij gaf bij zijn 

congregatie aan zich te willen inzetten voor 

de kansarmen in Bolivia. In januari 2002 ging 

Henk op 54 jarige leeftijd als missionaris 

werken, in het (kans)arme Bolivia. Hij werkt 

daar in zes huizen waar straatkinderen 

worden opgevangen door de Salesianen van 

Don Bosco. Het belangrijkste werk daar is: 

dagritme aanleren, weghouden van de straat, 

structuur bieden, onderwijs bieden en 

kinderen en jongeren het gevoel geven dat ze 

De moeite waard zijn om voor te vechten.                              

                                                                        

REGIONAAL      

Het regionale doel dat we dit jaar vanuit de 

Pinksteractie steunen is het Rotterdams 

Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS). 

Deze stichting biedt ondersteuning bij 

vrijwillige terugkeer van asielzoekers die geen 

kans maken op een verblijfsvergunning in 

Nederland. Zij helpen door coaching, hulp bij 

het verkrijgen van reisdocumenten, maken 

van een businessplan voor het opzetten van 

een eigen bedrijfje, vaktraining, geld voor het 

opstarten van een eigen bedrijf en contact en 

begeleiding na terugkeer. Op deze wijze heeft 

ze al meer dan 200 succesvolle terugkeer-

trajecten begeleid en mensen kans gegeven 

op een betere toekomst.                         

 

 

Netto opbrengst Pinksteractie 2020                                                                    

Totaal                                             €    2.509,-                                                              

Zending                                          €       837,-             

Werelddiaconaat                          €       837,-   

Regionaal diaconaat                     €       837,-  

Uw bijdrage betekent een extra impuls voor 

het werk van de diaconie en de MOV/ZWO 

commissie. De opbrengst wordt evenredig 

verdeeld over werelddiaconaat, zending en 

regionaal diaconaat. Van de opbrengst voor 

de zending gaat 18% naar de Gereformeerde 

Zendingsbond (GZB).  
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