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Collectegids voor diaconieën 
De Collectegids is een bijlage bij het inmiddels 
bekende en zeer gewaardeerde DiaconieMagazine.
In de Collectegids staan vele goede doelen 
overzichtelijk weergegeven. Met precies de informatie 
die diaconieën nodig hebben bij het opstellen van 
collecteroosters of het doen van giften.

DiaconieMagazine
Het DiaconieMagazine is inmiddels een bekend en 
zeer gewaardeerd magazine voor diaconieën. 
Met nieuws, tips en artikelen voor diakenen. Met goede 
verhalen uit de praktijk. Een magazine ter inspiratie en 
om te bewaren.

Aanbieding
Heeft u nieuws over een project of uw eigen organisatie 
dat relevant is voor diaconieën? Indien geschikt plaatsen 
wij dat in Diaconiemagazine, vol is vol!

Collectegids in het kort
- Eén goed doel per pagina.
- Elke pagina overzichtelijk en identiek ingedeeld.
- Overzichtelijk hulpmiddel voor diaconie.
- Overzichtelijk kiezen per thema of ‘alles zien’.
- Eigen webpagina voor deelnemers op 
 www.collectegids.nl
- Collecterooster met jaaroverzicht en kerkelijke 
 feestdagen.

Webpagina op www.collectegids.nl
Elke deelnemer aan de collectegids krijgt een eigen 
pagina op bijbehorende website. De pagina bevat:
- Adresgegevens
- Indeling op thema’s
- Gebied waar u actief bent.
- Link naar uw eigen website.
- Link naar uw social media accounts.
- Uw eigen PowerPoint dia(‘s)
- PDF-bestand(en) voor diaconie en gemeenteleden.
- Link naar uw Youtube-filmpje(s)

Deelnemers aan de 
Collectegids ontvangen 
het rapport ‘Geefgedrag 
Diaconieën’ GRATIS!

www.col lectegids.nl

Enquête Geefgedrag Diaconieën
Helderblauw onderzocht het geefgedrag van 
Diaconieën m.b.t. goede doelen. Hoeveel 
geven zij en hoe vaak? Op basis van welke 
criteria? Hoeveel goede doelen? Moeten die 
verbonden zijn aan de eigen denominatie of 
plaatselijke kerk?

Voorbeelden
Kijk op de website www.collectegids.nl 
voor een voorbeeldpagina uit de gids en 
de webpagina per organisatie.



Doelgroep
Diaconieën van alle kerken in de protestantse en 
evangelische gezindte.

Verschijning
Oktober 2020 
Aanleveren materiaal 2 september 2020.

Oplage
4.000 ex.

Formaat Collectegids
In de Collectegids is het uitsluitend mogelijk een 1/1 
pagina af te nemen. Verdere informatie onder het 
kopje ‘Opmaak’.

Formaten DiaconieMagazine
1/1 pag. 210x297 mm staand + 3 mm afloop
1/2 pag. 190x133 mm liggend
1/4 pag. 90x133 mm staand

Opmaak Collectegids:
Elke pagina wordt op gelijke wijze ingedeeld en door 
Helderblauw vormgegeven. U ontvangt daarvoor een 
PDF-proef.
Voor de Collectegids levert u aan:
- Ca. 150 woorden tekst.
- Foto, hoog resolutie JPG-bestand
- Logo bij voorkeur als EPS-bestand, anders als 

JPG-bestand
- NAW-gegevens

Technische gegevens
Formaat afgewerkt Collectegids: A5
 DiaconieMagazine: A4
Papier 135 grs hv mat mc, 
 selfcover
Druk full colour
Bestand Collectegids: zie 
 ‘Opmaak Collectegids’
 DiaconieMagazine: 
 certified PDF
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Tarieven zijn excl. BTW en gebaseerd 
op aanlevering van compleet, drukklaar 
aangeleverd materiaal. Voor Collectegids 
geldt: tarief incl. twee beperkte correctie-
rondes. Tarieven gelden voor één plaatsing.

Helderblauw is uitgever van Kerkmagazine, 
DiaconieMagazine, Collectegids en Gids 
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uitgeverij & beursorganisatie

Tarieven
   Collectegids + 
 Collecte gids DiaconieMagazine DiaconieMagazine
1/1 pag. € 695,00 € 1.095,00 € 1.295,00
1/2 pag. - €    695,00 €    795,00
1/4 pag. - €    475,00 €    775,00

Toeslagen
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In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA 

bij aan hulp, hoop en herstel. Samen met kerken en gemeenten in 

Nederland willen we gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht 

te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen. Kijk op zoa.nl/kerken 

voor de verschillende manieren en actuele collectedoelen.

Stichting Vrienden van In de Bres ondersteunt 

specifi eke doelen die betrekking hebben op de 

christelijke identiteit en die ten goede komen aan 

kerken en scholen. Deze worden niet vergoed 

vanuit reguliere zorgbudgetten. Daarom zoekt 

Vrienden van In de Bres ondersteuning.

Wij geloven in herstel

kerken en scholen. Deze worden niet vergoed 

vanuit reguliere zorgbudgetten. Daarom zoekt 

Vrienden van In de Bres ondersteuning.

Steun stichting Vrienden van In de Bres. 

Vrienden van in de Bres staat ten dienste van Christelijke GGZ In de Bres. 

In de Bres biedt professionele hulp voor kinderen, jongeren, volwassenen 

bij psychische problemen. Kijk op indebres.nl
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NIEUWS & IDEEËN

Samenwerking tussen kerk en school

Voedselbank maakt animatiefilm voor laaggeletterden

Samenwerking tussen een kerk en een school? De diaconie van de Protestantse 

Ontmoetingskerk in Haarlem zag er wel wat in. Ze vroegen de naastgelegen 

basisschool: “Kunnen wij als gemeente iets voor jullie school betekenen?” 

De school vond dat bijzonder en greep de kans aan: of gemeenteleden met hen 

wilden knutselen. Op woensdagmiddag werden er knutselactiviteiten georganiseerd, 

in de school en in de kerk. Oudere gemeenteleden vonden het leuk om te helpen: 

vogelhuisjes van melkpakken, uiltjes van dennenappels en versierde jampotjes. 

Steeds vier weken, dan een paar weken pauze, en dan weer vier weken knutselen.

Het resultaat? Moeders komen met de kinderen mee, ook veel moeders van Turkse en 

Marokkaanse afkomst, en knutselen enthousiast mee. De moeders blijken behoefte te 

hebben aan die ontmoeting en willen graag leren knutselen. 

Uit dit initiatief groeiden meer samenwerkingen tussen school en kerk, zoals een 

lunch  voor ouderen in de wijk die werd gekookt en geserveerd door de moeders van 

de school.

De voedselbanken zijn vanaf dit jaar actief op zoek naar mensen die honger 

hebben. Zij concluderen dat Voedselbanken die dat al deden, veel extra klanten 

kregen. Blijkbaar weten veel mensen de Voedselbank nog niet te vinden. De 

oorzaak is vermoedelijk onbekendheid, schaamte en laaggeletterdheid. Omdat 

de voedselbanken steeds meer voedsel krijgen dat anders verspild zou worden, 

durven ze het aan om actief meer mensen te zoeken.

Daarom is de animatiefilm Steffie gemaakt, die op een heldere manier, 

ook voor laaggeletterden, uitlegt wat de voedselbank eigenlijk doet. Ook 

is er communicatiemateriaal gemaakt dat op ontmoetingsplaatsen voor 

laaggeletterden beschikbaar komt. Daarnaast geven Voedselbanken vaker 

rondleidingen en presentaties bij hulpverlenende instanties; een Voedselbank 

die dat al deed, zag het aantal klanten met twintig procent stijgen.

De animatiefilm Steffie is te vinden op:

www.voedselbankennederland.nl/steffie-legt-uit

Rugtasactie verrast kinderen in AZC

Stichting Gave en Stichting GAiN organiseren dit jaar samen een 

rugtasactie. Het idee is dat kinderen een rugtasje vullen met 

schrijfmateriaal en speelgoed voor leeftijdsgenootjes die in een 

azielzoekerscentrum wonen. Rond de kerstvakantie worden deze 

rugtasjes uitgedeeld in ongeveer twintig azc’s in Nederland. 

Een leuke verrassing voor kinderen van vluchtelingen, die vaak in 

moeilijke omstandigheden leven.

De stichtingen hopen dat de kinderen die hieraan meedoen zelf 

ook een waardevolle les leren: dat geven om een ander belangrijk is. 

Scholen en kerkelijke gemeentes kunnen meedoen. 

Info: https://www.gave.nl/steun-gave/kom-in-actie/help-mee-rugtasactie

Bron: www.protestantsekerk.nl
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