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Aan: 
Scriba’s en colleges van kerkvoogden 
van de Hersteld Hervormde gemeenten 
 
 
 
 
Betreft:  collecterooster 2022 
 
Veenendaal, 9 augustus 2021 
 
 
 
L.S., 
 
Hierbij ontvangt u het collecterooster van de landelijke collectes voor het jaar 2022. Ter informatie zijn 
hierin tevens de GDC collectes opgenomen. U kunt het rooster ook gebruiken om alle overige collectes 
die in uw gemeente gehouden worden in te delen. 
 
Landelijke collectes / collecterooster 
Het breed moderamen en de commissie toezicht en financiën stellen voor om in 2022 landelijke collectes 
te houden voor de volgende doeleinden: 
 
1. Landelijk evangelisatiewerk    april en Kerst; 
2. Landelijk jeugdwerk     februari, juli en november; 
3. Opleiding predikanten    Pasen, september, Oud- en Nieuwjaarsdag; 
4. Fonds noodlijdende gemeenten en personen mei, juni en september; 
5. Zending      maart, Pinksteren en november; 
6. Commissie Israël     oktober.  
  
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer de collectes op deze data in alle diensten van uw gemeente 
gehouden zouden kunnen worden. 
 
Toelichting landelijke collectes 
De collectes voor het landelijk evangelisatiewerk zijn ten behoeve van de bestrijding van de kosten die 
de commissie evangelisatie moet maken ten gunste van de Evangelieverkondiging in Nederland aan hen 
die nog nooit van het Evangelie hebben gehoord of aan hen die hiervan vervreemd zijn geraakt. Deze 
collectes worden D.V. 10 april en 25 en 26 december (Kerst) gehouden. 
 
De collectes voor het landelijk jeugdwerk zijn bedoeld ter bestrijding van de kosten die niet uit contributies 
of andere inkomsten worden gedekt. D.V. 6 februari, 3 juli en 20 november worden deze collectes 
gehouden. 
 
De collectes voor de opleiding en vorming van de predikanten zijn bestemd om de kosten te bestrijden 
die de opleiding aan de VU met zich meebrengt en waarvoor geen subsidie wordt ontvangen. D.V. 1 
januari (Nieuwjaarsdag), 17 en 18 april (Pasen), 4 september en 31 december (Oudejaarsdag) worden 
deze collectes gehouden. 
 
De collectes voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen zijn bestemd voor gemeenten die in 
bijzondere omstandigheden verkeren. Deze gemeenten kunnen, onder voorwaarden, een ondersteuning 
verkrijgen uit dit fonds. Daarnaast kunnen kleine(re) gemeenten een beroep doen op dit fonds voor een 
tijdelijke ondersteuning om beroepingswerk mogelijk te maken. Deze collectes worden gehouden D.V. 1 
mei, 12 juni en 11 september. 



 
Zendingscollectes 
De zendingscollecten hebben ten doel de voortgang van het zendingswerk te bevorderen. Naast het 
huidige werk in Malawi en Suriname wordt het werk van voorlichting en bewustwording verder vorm 
gegeven. De collectes worden gehouden D.V. 6 maart, 5 en 6 juni (Pinksteren) en 6 november.  
 
Werk onder het Joodse Volk in Israël 
Gehoor gevend aan de opdracht van de kerk om hoorbaar en zichtbaar te zijn voor en onder het Joodse 
volk worden activiteiten geïnitieerd en gecoördineerd. Dit doet de commissie door het starten en 
onderhouden van concrete projecten in Israël, en door promotie en faciliteren van bijeenkomsten in 
Nederland. Dit alles vanuit de bede om hen te zijn als een getuigenis. De collecte voor dit werk zal 
gehouden worden D.V. 2 oktober (Israëlzondag).  
 
Voorafgaand aan de te houden collectes ontvangt u een kerkbodeartikel en/of foldermaterialen om de 
collecten onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. 
 
Afdracht collectes 
De afdracht van al deze collectes gelieve u te verrichten binnen vier weken na de collectedatum als volgt: 
 
U KUNT ONDERSTAANDE TENAAMSTELLING GEBRUIKEN. BIJ DE OVERBOEKING KAN DE MELDING VERSCHIJNEN DAT HET 
IBAN HOORT BIJ ST. KERKEL BUR VD HERSTELD HERV KERK 

 
- Evangelisatie: IBAN/rekening NL59 RABO 0141 4580 70 
 ten name van Commissie Evangelisatie HHK te Veenendaal; 
 
- Jeugdwerk: IBAN/rekening NL73 RABO 0342 0605 11 
 ten name van Commissie Jeugdwerk HHK te Veenendaal; 
 
- Opleiding predikanten: IBAN/rekening  NL81 RABO 0141 4580 62 

 ten name van HHK Commissie Opleiding te Veenendaal; 
 
- Fonds noodlijdende gemeenten en personen: IBAN/rekening NL83 RABO 0341 6682 57 

 ten name van St Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal; 
 
-  Zending: op IBAN/rekening NL61 RABO 0113 2182 30  ten name van Commissie Zending HHK te  

Veenendaal. 
 
-   Israël: IBAN/rekening NL91 RABO 0191 9482 25 ten name van Commissie Israël HHK te 

 Veenendaal; 
 
Vermeld bij de omschrijving a.u.b. de volgende zaken: 
-  de naam van de gemeente;  
-  de datum van de collecte;  
-       het kenmerk van de collecte; 
-  de naam van de collecte (evangelisatie, jeugdwerk, opleiding, FNGP, zending of Israël). 
Het vermelden van deze gegevens is belangrijk voor een correcte administratieve verwerking. 
 
We hopen op uw aller medewerking opdat het kerkenwerk ook in 2022 financieel mogelijk gemaakt wordt 
en op ordelijke wijze mag voortgaan onder de zegen van de Heere. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk 

 
J. ten Klooster 


