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Advieslijst collectedoelen. 
 

Bijgaande lijst is een advieslijst met suggesties, niet meer en niet minder. Deze kan worden 

gebruikt voor de tweemaal per jaar te houden collecte ‘door wijkdiaconie vast te stellen doel’ 

alsmede voor de bestemming van de collecten bij het Heilig Avondmaal. 

Bruidsparen krijgen de advieslijst aangeboden als suggestie voor de bestemming van de 

collecte tijdens hun huwelijksinzegening. 

De bestemmingen zijn weergegeven in alfabetische volgorde. 

 

EETCAFE. 

Iedere maand wordt door een groep vrijwilligers een maaltijd bereid voor hen die om wat 

voor redenen daar behoefte aan hebben. Het kan dus gaan om mensen die nauwelijks een 

goede maaltijd krijgen of om mensen die wel eens samen willen eten. Na de maaltijd is er 

ruimte voor een bezinning.  

Afdrachtgegevens:Stichting Er is Hoop Zwolle o.v.v. Eetcafé, IBAN: NL93RABO0387357599. 

 

HART VOOR ZWOLLE. 

Hart voor Zwolle wil Zwolse jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare 

medebewoners van Zwolle. Jongeren melden zich aan bij dit netwerk en hebben de 

mogelijkheid om zelf te reageren op een hulpvraag die bij hen past. Hart voor Zwolle verbindt 

jongeren aan de mensen die hulp nodig hebben en begeleidt het hulptraject. Er zijn drie 

kerntaken t.w.: 

o Jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor medebewoners van Zwolle. 

o Inventariseren waar hulp voor jongeren gebruikt kan worden en daarin aansluiten bij 

bestaande organisaties en lokale overheid. 

o Jongeren en mensen die hulp nodig hebben met elkaar verbinden en dit proces 

begeleiden. 

Afdrachtgegevens: Hart voor Zwolle, IBAN: NL77RABO0191670669. 

 

HOSPICE ZWOLLE. 

Voor alle inwoners van Zwolle en directe omgeving wil Stichting Hospice Zwolle een 

kleinschalig, onafhankelijk en huiselijke hospice realiseren aan de Wipstrikkerallee. De 

gedachte is dat iedere inwoner mag sterven op een manier en op een plek die hem of haar 

past. Hospice Zwolle is een belangrijke aanvulling op de bestaande voorzieningen in de stad. 

Deze vorm van palliatieve terminale zorg, niet verbonden aan een instelling, bestaat 

momenteel nog niet in Zwolle. 

Afdrachtgegevens: Stichting Vrienden van Stichting Hospice Zwolle,  

                                                                                                  IBAN: NL58RABO0145660419. 

 

INLOOPHUIS DE BRES. 

De Bres is al ruim 10 jaar een inloophuis in het centrum van Zwolle. Men biedt 

laagdrempelige gastvrijheid aan een nog groeiende brede doelgroep. De Bres helpt velen 

om stabiel te blijven en opgedane contacten te onderhouden. De gasten ervaren het 

inloophuis als een veilige plek in de hectiek van het bestaan. Tevens draagt het bij aan het 

versterken van een informeel netwerk. De vrijwilligers stimuleren deelname aan activiteiten, 

het maatschappelijk verkeer en waar nodig wordt doorverwezen naar hulpverlenende 
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instanties. De Bres levert een specifieke benadering waarmee ze de eigen kracht van 

mensen aanwakkert. De krant en koffie zijn ondersteunend aan dit proces.   

Afdrachtgegevens: De Bres Zwolle, IBAN:  NL58INGB0004370960. 

 

"KINDEREN IN DE KNEL". 

"Kinderen in de Knel" is het kinderprogramma van het werelddiaconaat van de Protestantse 

Kerk in Nederland. Er wordt financiële steun verleend aan projecten in landen waar men 

tracht kinderen in moeilijke situaties te helpen; voorbeelden hiervan zijn onderwijsprojecten 

in arme landen, hulp aan straatkinderen, scholing, voeding en medische zorg voor werkende 

kinderen in Derde Wereldlanden, het begeleiden van kinderen die in de prostitutie zijn 

beland, hulp voor kinderen die het slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld, aan 

kinderen die in de gevangenis zijn beland, kortom: hulp voor kinderen in de knel. 

Afdrachtgegevens: Kerk in Actie, Utrecht, IBAN: NL89ABNA0457457457.  

 

KLEDINGBANK ZWOLLE. 

We leven momenteel in een tijd waar door de crisis veel mensen in financiële problemen zijn 

gekomen en daardoor zich van geen kleding of schoeisel kan voorzien. Dit was een reden 

om in Zwolle een Kledingbank te starten. De Kledingbank wil op deze manier de armoede in 

Zwolle bestrijden. Het doel van de Kledingbank is deze mensen te voorzien van bruikbare 

kleding of schoenen. Eenmaal in de maand is er een uitdeling van de kleding. Er wordt gratis 

baby-, kleuter- en volwassenenkleding uitgedeeld.  

Afdrachtgegevens: Stichting Genesis Int  I love my family Zwolle, o.v.v. Kledingbank Zwolle, 

IBAN: NL17INGB0004366169. 

 

LUISTEREND DIENEN. 

Luisterend Dienen omvat een speciaal pakket van diaconale projecten over de hele wereld. 

Het kan daarbij gaan om onderwijs, landbouw, medische zorg, e.a. Naar bijbels voorbeeld (2 

Kor. 9) wordt deze diaconale hulp altijd gegeven aan projecten via de plaatselijke kerk. De 

projecten zijn gekozen uit de projectenlijst van het werelddiaconaat. De Luisterend Dienen 

projecten zijn speciaal bestemd voor  de protestantse gemeenten die zich rekenen tot de 

modaliteit van de Gereformeerde Bond. Ze past eigen criteria toe op de projecten om zo een 

meer verantwoorde bestemming te kunnen geven aan de binnengekomen gelden. 

Afdrachtgegevens: Luisterend Dienen, Utrecht, IBAN:  NL18INGB0000076035. 

 

MDC (Missionair Diaconaal Centrum) DE HERBERG IN OOSTERBEEK. 

Het Missionair Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek is een huis voor mensen die 

"vastgelopen" zijn. In deze tijd zijn er heel wat mensen die af en toe wankelen. Wat krijgen 

sommigen niet te verwerken aan moeiten en verdriet, aan spanningen en strijd. Je raakt in 

een dal waar je niet meer uitkomt. Voor deze mensen wil De Herberg een huis van her-

bergzaamheid zijn, zodat zij weer hoop en houvast mogen krijgen, innerlijke genezing en 

geloofsopbouw. De Herberg is bedoeld als aanvulling op- de hulpverlening vanuit de 

plaatselijke gemeente, zodat "vermoeide" mensen even afstand kunnen nemen van de 

thuissituatie.  

Afdrachtgegevens: Stichting De Pietersberg, Amersfoort, IBAN:  NL58RABO0302263330. 
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OOST EUROPAWERK. 

In Zwolle zijn een aantal commissies die zich actief bezig houdt met de hulp aan Oost-Europa. 

Hierbij zijn te noemen het Oekraïneproject van de Oosterkerkgemeente, de commissie hulp 

Oost-Europa van de Grote- en Emmaüskerk en de Diaconale Werkgroep Roemenië van de 

Adventskerkgemeente. Collecten kunnen specifiek voor één van de groepen worden bestemd, 

maar ook voor het Oost-Europawerk algemeen. In dergelijke gevallen worden de gelden 

evenredig over de commissies/werkgroepen verdeeld. 

Afdracht via Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle. 

 

SCHULDHULPMAATJE ZWOLLE (STICHTING VOOR ELKAAR). 

Een toenemend aantal mensen raakt in de financiële problemen. Een miljoen Nederlanders 

kan niet meer aan zijn maandelijkse verplichtingen voldoen. Ook zijn steeds minder mensen 

in staat om een financiële terugval op te vangen. Een SchuldHulpMaatje kan hulp bieden. 

Hij/zij is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te 

raken. Deze vrijwilliger kan helpen het tij te keren, kan hulp bieden in het traject van 

schuldhulp en kan daarna ook nog helpen de financiële huishouding op orde te houden. Ook 

Zwolle kent een groeiend aantal maatjes. Met het bestuur zijn zij georganiseerd in de 

Stichting Voor Elkaar.   

Afdrachtgegevens: Stichting Voor Elkaar Zwolle project SchuldHulpMaatje,  

                                                                                                 IBAN:  NL75RABO0131204688. 

 

STICHTING AFRIKA 2007 ZWOLLE. 

Stichting Afrika 2007 Zwolle heeft ten doel om door directe samenwerking met de lokale 

bevolking in het sub-Sahara gedeelte van Afrika, de levensomstandigheden te verbeteren, 

waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in achtergrond, huidskleur, religie of geslacht. De 

stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door zich in te zetten voor projecten die 

kortdurend en initiërend zijn. De bedoeling is, dat de meestal economisch en educatief 

gerichte projecten met ondersteuning vanuit Nederland worden opgezet, waarna deze door 

de lokale bevolking kunnen worden voortgezet en wellicht zelfs worden uitgebreid. Er zijn in 

Zuid-Afrika drie succesvolle projecten opgezet. Verder één in Rwanda en één in Zambia. Er 

zijn meer ideeën die men wil realiseren.   

Afdrachtgegevens: Stichting Afrika 2007 Zwolle, IBAN: NL58INGB0004395889. 

 

STICHTING PRESENT (Zwolle). 

Stichting Present Zwolle bemiddelt jaarlijks ruim 300 groepen vrijwilligers die zich een dag (of 

langer) inzetten bij een praktisch of sociaal project voor medemensen in Zwolle. Ruim 2000 

vrijwilligers per jaar knapen o.a. vervuilde en verwaarloosde huishoudens op, koken voor 

daklozen, adopteren een gezin in moeilijkheden, zijn present op heel veel manieren. Present 

werk in deze trajecten en projecten samen met meer dan 40 maatschappelijke organisaties.  

Afdrachtgegevens: Stichting Present Zwolle, IBAN:  NL21INGB0009559574. 

 

STICHTING VLUCHTELINGENWERK ZWOLLE. 

Vluchtelingen die ons land binnenkomen moeten worden opgevangen. Wie zijn land 

ontvlucht en zijn familie achterlaat, wie hier aankomt, vaak nog met de angst om het hart en 

met weinig of geen bezittingen, in een land met een andere taal en andere gewoonten, heeft 

hulp nodig. Hulp bij het krijgen van onderdak, bij taalonderwijs, bij het wegwijs worden in de 

Nederlandse samenleving, hulp bij het verwerken van doorstane vervolging en trauma’s. 
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Vooral asielzoekers hebben het moeilijk omdat zij voortdurend in onzekerheid verkeren over 

hun toekomst. Veel asielaanvragen worden afgewezen. Dat betekent dat de vluchteling 

wordt doorgestuurd naar een ander land waar zijn onzekerheid opnieuw begint, of direct naar 

het land van herkomst, met alle gevaren van dien.                   IBAN: NL12INGB0686543300. 

Afdrachtgegevens: Vluchtelingenwerk Overijssel locatie Zwolle,  

                                                                                                  . 

STILLE ARMOEDE. 

Velen in onze gemeente denken dat het sociale verzekeringsstelsel in ons land goed 

functioneert, dat financiële hulp door de diaconie aan mensen niet meer nodig is. Dit is een 

misverstand!! In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op de diaconie om mensen 

te helpen die niet meer  kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften.  

Als op de voorliggende voorzieningen geen beroep kan worden gedaan, komt de diaconie ‘in 

beeld’.  

Afdracht via Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle. 

 

VAKANTIEWEKEN GEHANDICAPTEN. 

Al meer dan 30 jaar organiseert een Zwolse werkgroep jaarlijks een vakantieweek voor 

gehandicapten op de Imminkhoeve in Lemele. Mensen kijken een heel jaar lang uit naar dit 

enen weekje vakantie. Dit werk wordt gefinancierd door de Zwolse diaconie. Verder zijn er 

groeperingen die specifieke weken verzorgen, bijvoorbeeld weken voor verstandelijk 

gehandicapten, gehandicapte kinderen, echtparen. Deze weken vinden ook plaats op de 

Imminkhoeve, maar ook in het Roosevelthuis en op de Blije Werelt. 

Afdracht via Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle. 

 

VOEDSELBANK ZWOLLE. 

De hulp van de Voedselbank is voor mensen die niet genoeg geld hebben om eten te kopen. 

Dit wordt bepaald via opgestelde criteria. Op dit moment worden tweewekelijks in Zwolle 310 

pakketten verstrekt w.o. veel alleenstaanden en grote gezinnen. 

De Voedselbank Zwolle heeft twee doelstellingen. De eerste is het verstrekken van voedsel 

aan mensen die om welke reden dan ook hun dagelijks brood niet of nauwelijks zelf kunnen 

betalen. Ten tweede wil men voorkomen dat voedingsmiddelen worden vernietigd die nog 

goed bruikbaar zijn.  

Afdrachtgegevens: Voedselbank Zwolle e.o., IBAN:  NL56INGB0001486119. 

 

WERELDDIACONAAT. 

De Protestantse Kerk in Nederland steunt over de hele wereld het werk van kerken en 

(christelijke) organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te 

geven. Dit werk wordt o.a. vorm gegeven door het Werelddiaconaat. Met het Werelddiaconaat 

wil de kerk solidair zijn met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld. Daarom 

steunt men onder andere gezondheidswerk, armoedebestrijding, landbouwprojecten en 

mensenrechtenorganisaties.  

Afdrachtgegevens: Kerk in Actie, Utrecht, IBAN:  NL89ABNA0457457457. 

 

WERKGROEP PRETTIGE VAKANTIE. 

Deze werkgroep is gelieerd aan de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing (WWL). 

Jaarlijks organiseert deze werkgroep vakanties voor gezinnen die moeten “leven” van een 

bijstandsuitkering. De protestantse gemeente van Nes (Ameland) stelt hiervoor een 
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stacaravan beschikbaar. De werkgroep regelt de indeling van de vakanties en betaalt de 

reiskosten, verzekering e.d. 

Afdrachtgegevens: ‘Prettige Vakantie’, Zwolle, IBAN:  NL51RABO0170789462. 

 

YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE 

Youth for Christ Zwolle zoekt, gedreven door Gods liefde, jongeren in Zwolle op, helpt hen 

groeien en biedt hen hoop.  

Hiervoor zijn er zo’n 40 vrijwilligers. Iedere vrijwilliger krijgt de mogelijkheid om zijn talent in 

te zetten voor jongeren, de één voetbalt, de ander schrijft nieuwsbrieven etc. Men streeft 

naar een gemeenschap waarin jongeren zich welkom voelen.  

Het werk van Youth for Christ Zwolle is relationeel en behoeftegericht. Er zijn activiteiten om 

jongeren te leren kennen, relaties op te bouwen en te verdiepen. Hoe doen ze dat? 

o Groepsactiviteiten zoals meidenwerk en een inloophonk. 
o Sportactiviteiten. 
o Individuele begeleidingstrajecten (maatjeswerk) met jongere op het gebied van privé, 

werk en school. 
o Jaarlijkse tienerkampen en thema-activiteiten. 

Afdrachtgegevens: Youth for Christ Zwolle, IBAN: NL70RABO0170763900. 

 

 

 

 

Zwolle, 12 november 2015. 


