
Maart 2019 
 
3 maart 
De eerste collecte is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. 

 
10 maart KIA 40dagentijdcollecte 
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend 
bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de 
bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba verslechtert de economie 
echter en neemt de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de 
kerk. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is 
dan ook een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. 
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom 
met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. 
Vandaag collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, 
zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen. We bevelen deze 
40dagentijdollecte van harte bij u aan. 
 
13 maart Biddag voor het gewas 
Tijdens deze dienst is de collecte bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en 

wereldwijd. 

 
17 maart KIA diaconaat 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven 
opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben 
je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie 
en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk 
in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit.  
Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun 
naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen.  
We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan. 
 
24 maart KIA 40dagentijdcollecte 
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector 
booming business . Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt  
hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en daardoor worden ook 
kinderen gedwongen om mee te werken. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid 
moet stoppen en werkt samen met lokale kerken en organisaties aan beter 
onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar 
school begeleid en krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe 
belangrijk het is dat kinderen naar school gaan. 
Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden 
werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!  
 
31 maart  
de eerste collecte bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. 

 
 


