
 

LANDELIJK COLLECTESCHEMA  
ADVENTKERK  2016 

 

JANUARI FEBRUARI MAART 
02. Plaatselijke gemeentegroei  
09. Plaatselijk gemeentebudget 
16. Plaatselijk gemeentebudget 
23. Plaatselijk gemeentebudget 
30. Plaatselijk gemeentebudget 
 
   

06. Plaatselijke gemeentegroei 
13. Newbold College 
20. Plaatselijk gemeentebudget 
27. Plaatselijk gemeentebudget 

 

05. Plaatselijke gemeentegroei 
12. Plaatselijk gemeentebudget 
19. Afdeling Kinderpastoraat  
26. 13e sabbatschool 
 
 
       

APRIL MEI JUNI 
02. Plaatselijke gemeentegroei  
09. Plaatselijk gemeentebudget 
16. Dept. Persoonlijke Ontwikkeling 
23. Plaatselijk gemeentebudget 
30. Plaatselijk gemeentebudget 

07. Plaatselijke gemeentegroei  
14. Plaatselijk gemeentebudget 
21. Afd. Jeugd en Scouting & Pathfinders 
28. Plaatselijk gemeentebudget 
                

04. Plaatselijke gemeentegroei 
11. Plaatselijk gemeentebudget 
18. Nederlands Bijbelgenootschap 
25. 13e sabbatschool 
        
 

JULI   AUGUSTUS SEPTEMBER 
02. Plaatselijke gemeentegroei  
09. Plaatselijk gemeentebudget 
16. Plaatselijk gemeentebudget 
23. Plaatselijk gemeentebudget 
30. Plaatselijk gemeentebudget 
 

06. Plaatselijke gemeentegroei  
13. Plaatselijk gemeentebudget 
20. Plaatselijk gemeentebudget 
27. Plaatselijk gemeentebudget 
 

03. Plaatselijke gemeentegroei 
10. Plaatselijk gemeentebudget 
17. Afdeling Gezinspastoraat 
24. 13e sabbatschool 
 

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 
01. Plaatselijke gemeentegroei  
08. Plaatselijk gemeentebudget 
15. ESDA 
22. Plaatselijk gemeentebudget 
29. Plaatselijk gemeentebudget 

05. Plaatselijke gemeentegroei 
12. GEBEDSWEEKGAVEN Adventkerk 

(landelijk) en wereldkerk 
19. Plaatselijk gemeentebudget 
26. Plaatselijk gemeentebudget 
      

03. Plaatselijke gemeentegroei  
10. Plaatselijk gemeentebudget 
17. Help ADRA helpen 
24. Plaatselijk gemeentebudget 
31. 13e sabbatschool        
        

  
Plaatselijke gemeentegroei : collecte bestemd voor plaatselijke gemeente-evangelisatieprojecten. 
 

 
Toelichting:  
 
Newbold College  
Wij dragen graag bij aan de onderwijskwaliteit van Newbold College, waar ook veel van onze predikanten 
hun opleiding genoten.  
 
Afdeling Kinderpastoraat  
Kinderen zijn een belangrijke groep binnen de kerk. De afdeling Kinderpastoraat is het meest zichtbaar op 
de jaarlijkse Kidzrally, maar verzorgt bijvoorbeeld ook trainingen voor de kindersabbatschoolleiders.  
 
Departement Persoonlijke Ontwikkeling  
Het Departement Persoonlijke Ontwikkeling verzorgt onder meer: preekcursussen, draagt zorg voor 
predikanten, pastoraal werkers en ouderlingen en verzorgt het sabbatschoolmateriaal. Ook Investeren in je 
gemeente, waarmee gemeenten worden begeleid om opnieuw te gaan groeien, wordt georganiseerd door 
Departement Persoonlijke Ontwikkeling.  



 
Afdelingen Jeugd en Scouting & Pathfinders  
We houden de jeugd graag betrokken bij de kerk. De afdelingen Jeugd en Scouting & Pathfinders zijn er om 
jongeren te ondersteunen in de ontwikkeling van hun geloof en biedt jongeren de mogelijkheid het geloof 
op een eigentijdse manier te beleven en te delen. De drie grote evenementen van dit jaar zijn de jeugdrally, 
het openingskamp en de camporee.  
 
Nederlands Bijbelgenootschap  
Het Nederlands Bijbelgenootschap verzorgt vertalingen zonder dat zij daar theologische leerstellingen in 
verwerkt. Bijbels die wij als adventisten goed kunnen gebruiken, want wij wijken qua theologie vaak af van 
andere kerken. Bijbels van het van kerken onafhankelijke NBG bevatten veel minder moeilijkheden dan 
andere vertalingen. Maar het NBG zorgt ook voor de verspreiding van Gods Woord in arme landen in de 
wereld. Een mooie missie.  
 
Afdeling Gezinspastoraat  
Relatieweekenden, met het gezin kamperen op landgoed Oud Zandbergen, een dag voor ouders en Kids in 
Discipleship –een programma waarbij je als gezin actief bezig bent met bijbelstudie: Afdeling 
Gezinspastoraat zet zich in voor het gezin.  
 
ESDA-instituut  
Het ESDA-instituut ondersteunt lokale gemeenten bij de verkondiging van het evangelie met schriftelijke en 
digitale cursussen en stelt materialen ter beschikking. ESDA brengt niet-adventisten in contact met het 
evangelie en met de plaatselijke gemeenten.  
 
ADRA  
ADRA geeft handen en voeten aan het christelijke gedachtengoed en zet zich wereldwijd in voor sociale en 
economische gelijkheid en bestrijdt structurele armoede. ADRA draagt bij aan de zelfredzaamheid van 
mensen en gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden. 
 


