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Collecteschema 2023 (herzien concept dd. 9 november 2022 tbv parochiebestuur)   

 

Weekend/Periode Doel van de collecte 

14 t/m 29 januari Actie Kerkbalans. 

22 feb t/m 19 april   
BisschoppelijkeVastenactie 1)  

Diaconale zondag 12 maart. 

20 t/m 28 mei 
Pinksteractie (Week voor de Nederlandse Missionaris) 

Collecte tijdens de viering van Pinksteren. 

10 en 11 juni 
Diaconaal weekend; de collecte-opbrengst t.g.v. 

sacramentsdag wordt gehouden tbv de PCI.    

26 en 27 augustus Missie Verkeersmiddelen Actie/MIVA. 

21 t/m 29 september 
Pax  – Collecte Vredesweek 2) in de kerken waar een 

oecumenische vredesdienst wordt gehouden. 

21 en 22 oktober Missiezondag. 

3 t/m 24 december 

 

Bisschoppelijke Adventsactie 3)  

Diaconaal weekend 11/12 december    

 

Het onderscheid tussen A en B collecte is per 1 januari 2023 vervallen. 

 
1)  (Bisschoppelijke) Vastenactie.  

Gedurende de gehele 40-dagentijd wordt er actie ondernomen om geld voor het Vastenactieproject in 

te zamelen. In de parochiekernen Bonifacius en De Heilige Geest wordt hiervoor met Pasen een extra 

collecte gehouden. In de parochiekernen HH. Michaël-Bernardus en HH. Engelbewaarders worden 

vastenzakjes bij de mensen thuisgebracht en weer opgehaald. 

In het 2e weekend van de vasten (diaconale zondag) wordt er in alle kernen een collecte gehouden. 

 
2)  Tijdens de vieringen in de Vredesweek wordt er uitsluitend gecollecteerd voor het vredeswerk  

van Pax, waar er een oecumenische vredesdienst gehouden wordt. De overige collectes in die week 

zijn voor de eigen parochie. 

 

 3)  (Bisschoppelijke) Adventsactie. Gedurende de Adventstijd zal er voor het adventsproject actie 

gehouden worden. In het diaconale weekend in de Adventstijd wordt er in alle kerken van parochie H. 

Thomas gecollecteerd (waarbij de wekelijkse collecte voor de eigen parochie vervalt). 

 

N.B. In het schema van het bisdom wordt zowel voor roepingenzondag als voor de jongeren een  

collecte voorzien. In de periode van roepingenzondag (mei) zal in de parochie aandacht gevraagd 

worden voor het roepingenwerk en voor de jongeren zal zo nodig een actie gevoerd worden tbv het 

jongerenwerk in de parochie.  

 

Voor akkoord: 8 dec 2022 - parochiebestuur 


