
40dagentijdcampagne 2019  

Een nieuw begin maken, is het thema voor dit jaar. In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van een 

nieuw begin. Jezus‟ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde 

mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf 

moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of als gevangene je leven weer op wilt 

bouwen. In deze 40-dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. We 

ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, weeskinderen in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan 

en Nederland om een nieuw begin te maken. We willen u vragen daarbij mee te helpen. 

Zo. 10 maart–2019 Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba  

 

 

 

 

 

Zo. 17 maart–2019 Perspectief voor (ex) gedetineerden in Nederland 

 

 

 

 

 

Zo. 24 maart- 2019 Tegengaan van kinderarbeid op het platteland (India)  
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Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het 

Cubaanse systeem kraakt echter in z‟n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en 

zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. 

Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte 

aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten 

en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische 

opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor 

eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw gift voor deze 

collecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.  

In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de 

draad van het gewone leven in de samenleving weer op kunnen pakken. Veel 

gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. 

Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 

1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na 

gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. 

Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn 

dat de vier „sleutels‟:wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede 

resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak. 

 

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming 

business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het 

overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar 

werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen 

mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen 

met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5000 ouders en 

kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijs 

advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar 

school. Helpt u mee, zodat in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin 

kunnen maken op school.  

 

javascript:;
javascript:;


Zo. 31 maart- 2019 Pionieren rond zingevingsvraagstukken 

 

 

 

 

 

Zo. 07 april- 2019 Opvang en scholing van weeskinderen (Rwanda) 

 

 

 

 

Zo. 14 april- 2019 Jongeren doorleven het Paasverhaal (Jop Nederland) 

 

 

 

 

 

Met deze collecten in de 40-Dagentijd kunnen we bijdragen om voor mensen een nieuwe start mogelijk te 

maken. Het doel van de Paas-zending collecte op Paasmorgen is ”Het versterken van de kerken in Pakistan”. 

Op de eerste drie zondagen (10, 17maart.en 24 maart) willen we de diaconale collecte bestemmen voor het 

project. Op de laatste drie zondagen (31 maart en 7, 14 april) willen we wat extra‟s van u vragen en houden 

dan voor het project, een extra collecte bij het verlaten van de kerkzaal. Blij zijn we met alle giften, die we in 

het afgelopen jaar van u mochten ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.  

De Diaconie. 

 

 

In 2019 is het 25 jaargeleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door 

hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar 

verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door 

weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond 

Mwana Ukundawa, “geliefd kind”. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. 

Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids 

hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en 

leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, 

worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. 

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de 
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? Jop, Jong Protestant, ontwikkelde een 

verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met 

”Wie-is-de-mol”-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid 

van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als 

achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten 

speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerste editie 

was een groot succes: bijna 2000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit 

heel Nederland deden mee(zie filmpje op jop.nl/paaschallenge). Helpt u mee, 

zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan blijven 

betrekken.  

 

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerk zijn, zoals 

pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het 

Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar 

in een vergrijzende wijk een christelijk multiculturele gemeenschap is gestart. 

Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, 

taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor 

Bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun 

ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van Bijbelverhalen en wat 

geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door 

elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. 


