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7 april Kerkinactie 40dagentijd  
Vijfentwintig jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. De 
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar 
ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees 
waren geworden, onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond de organisatie 
Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Kerk in Actie ondersteunt deze 
organisatie, die inmiddels 1.500 kinderen helpt met bijvoorbeeld medicijnen, en 
schooluniformen. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor deze kwetsbare 
kinderen en ouders in Rwanda.  
 
14 april Palmzondag 
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. 
 
18 april Witte donderdag 
Vandaag is er alleen een collecte voor het diaconale werk in Arnhem en 
wereldwijd. 
 
19 april Goede vrijdag 
Vandaag is er alleen een collecte voor het diaconale werk in Arnhem en 
wereldwijd. 
 
20 april Stille Zaterdag 
De collecte is vanavond voor het werk van de diaconie. 
Veel mensen hebben het moeilijk, er zijn financiële problemen door bijvoorbeeld 
ontslag en foute beslagleggingen. De diaconie probeert naast mensen in de knel 
te staan, daar te helpen waar geen helper is. Om dat diaconale werk mogelijk te 
maken, vragen wij om uw betrokkenheid en uw bijdrage voor deze collecte. 
 
21 april Pasen Kerkinactie Zending 
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit 
van een minderheid en horen bij de laagste klasse en daarmee bij de armste 
bevolkingsgroepen. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke 
en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en 
voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipel schap en 
theologie. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. 
Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training 
sterker in hun geloof. Met uw bijdrage aan de eerste collecte steunt u het 
zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Wij bevelen deze 
Paascollecte van harte bij u aan. 
 
28 april 
De eerste collecte is voor een diaconaal doel in Arnhem en wereldwijd. 
 
 


