
                                     

Collecterooster 2023 
  

   Data               bijzondere data         1e collecte             2e   collecte                   3e collecte                                    

 

 

01 jan.   (Nieuwjaarsdag) kerk kerkelijke kassen gebouwen  

08 jan.  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

15 jan.  kerk gebouwen diaconie  (Woord en Daad) 

22 jan.  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

29 jan.  kerk kerkelijke kassen gebouwen 

 

05 feb.  kerk gebouwen     diaconie    Hulpverlening Bi/Bu 

12 feb.  kerk kerkelijke kassen        gebouwen    

19 feb.  kerk kerkelijke kassen        diaconie  

26 feb.  kerk kerkelijke kassen     orgelfonds 

 

05 maart  kerk gebouwen                    diaconie      

08 maart (Biddag) kerk      1 collecte        

12 maart  kerk kerkelijke kassen     gebouwen       

19 maart  kerk kerkelijke kassen    orgelfonds 

26 maart  kerk gebouwen     diaconie St. Zeevarenden

      

 

02 april    kerk kerkelijke kassen gebouwen   

07 april  (Goede Vrijdag) kerk      1 collecte 

09 april  (1e Paasdag) kerk gebouwen    Ev. Oost-Vlaanderen 

10 april  (2e Paasdag) kerk gebouwen Ev. Oost-Vlaanderen 

16 april  kerk kerkelijke kassen diaconie 

23 april  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

30 april  kerk kerkelijke kassen gebouwen 

 

07 mei  kerk kerkelijke kassen    orgelfonds 

14 mei  kerk gebouwen     diaconie       

18 mei  (Hemelvaart) kerk      1 collecte       

21 mei  kerk kerkelijke kassen    gebouwen 

28 mei  (1e Pinksterdag) kerk  kerkelijke kassen     Zending 

29 mei  (2e Pinksterdag) kerk kerkelijke kassen    Zending 

  

04 juni    kerk gebouwen    diaconie 

11 juni  kerk kerkelijke kassen    gebouwen        

18 juni  kerk kerkelijke kassen    orgelfonds 

25 juni  kerk gebouwen    diaconie St. Bonisa 

   

              

 

Wijzigingen voorbehouden, let op de afkondigingen. 

 

 

 



 

Collecterooster 2023 

 

 
Data bijzondere data 1e collecte 2e collecte 3e collecte 

 

02 juli  kerk  gebouwen diaconie       

09 juli  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

16 juli  kerk gebouwen diaconie 

23 juli  kerk  kerkelijke kassen orgelfonds 

30 juli  kerk kerkelijke kassen  gebouwen 

 

06 aug.   kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

13 aug.   kerk gebouwen diaconie 

20 aug.  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

27 aug.  kerk kerkelijke kassen gebouwen  

 

03 sept.  kerk kerkelijke kassen diaconie 

10 sept.  kerk gebouwen diaconie MeHoRo 

17 sept.  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

24 sept.  kerk kerkelijke kassen gebouwen 

 

01 okt.  kerk gebouwen diaconie   Messias Bel. Joden 

08 okt.  kerk kerkelijke kassen gebouwen 

15 okt.  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

22 okt.  kerk kerkelijke kassen kerstfeest   Zondagsschool  

29 okt.  kerk kerkelijke kassen diaconie 

 

01 nov.  (Dankdag) kerk  1 collecte 

05 nov.  kerk  kerkelijke kassen diaconie 

12 nov.  kerk kerkelijke kassen gebouwen 

19 nov.  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

26 nov.  kerk gebouwen diaconie        

 

03 dec.  kerk kerkelijke kassen orgelfonds 

10 dec.  kerk gebouwen diaconie 

17 dec.  kerk kerkelijke kassen gebouwen 

24 dec.  kerk kerkelijke kassen orgelfonds  

25 dec. (1e Kerstdag) kerk gebouwen diaconie 

26 dec. (2e Kerstdag) kerk gebouwen diaconie 

31 dec. (Oudej. Dag) kerk kerkelijke kassen gebouwen   

 

 

 

 Wijzigingen voorbehouden, let op de afkondigingen. 
 

 


