Bestemming Diaconale collectes 2017
Januari
1 Januari Gemeentediaconaat
Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.
Voor de gemeenteleden die de bloemen als een groet en teken van meeleven thuis ontvangen, zijn
ze echter heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De diaconie
draagt voor een deel bij aan de kosten van deze bloemengroet.
8 Januari Kerkplein7
We dromen, we bezielen, we durven. Met dit motto wil Kerkplein7 wijkgemeenten ondersteunen die
op zoek zijn naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. Het gaat om activiteiten met een diaconaal of
maatschappelijk doel, b.v. inloopochtenden of koffieochtenden voor mensen buiten de
wijkgemeente. Deze collecte is een bijdrage aan het werk van Kerkplein7.
15 Januari Citypastoraat
De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terecht
kunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Het inloophuis is dus voor
deze groep van groot belang. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit werk. Uw
bijdrage wordt gevraagd om dit werk te kunnen voortzetten en uitdrukking te geven aan onze
verbondenheid met de Stichting Citypastoraat .

22 Januari Individuele hulpverlening
Mensen met grote financiële problemen komen vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze
cirkel. Zo zijn er b.v. alleenstaande ouders die geen post meer open durven te maken.
Schuldhulpmaatjes kunnen in dergelijke situaties hulp bieden en zorgen voor overzicht en structuur
in administratie en bestedingspatroon. Met financiële steun van de diaconie kan vaak de grootste
nood gelenigd worden, waardoor er emotioneel en financieel ruimte komt voor herstel en balans.

29 januari Abonnement Perspectief
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor mensen, die wel graag een abonnement op het blad
Perspectief willen hebben, maar dat niet kunnen betalen. Met uw bijdrage kan de Diaconie ervoor
zorgen dat ook deze mensen op de hoogte kunnen blijven van het kerkelijk leven van de Protestantse
Gemeente Apeldoorn en haar maatschappelijke taken.

