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Februari
5 februari
Zondag Werelddiaconaat
Meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken in Indonesië leeft van de opbrengst van
de nootmuskaatoogst. De vraag naar deze specerij is hoog, maar door problemen met een schimmel
is het leveren van goede kwaliteit lastig en de prijs voor de oogst te laag. Een partnerorganisatie van
Kerk in Actie traint de boeren in het verbeteren van de kwaliteit. De ambitie is dat 5000 boeren
dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben.
12 februari
Kerk en vluchteling 1
Bijna dagelijks horen we de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug
kunnen naar het land van herkomst. Deze groep kan bij de Stichting Kerk en Vluchteling een beroep
doen op het noodfonds voor praktische hulp als vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld,
medische kosten en soms leefgeld. Met uw bijdrage voor de Stichting Kerk en Vluchteling kunnen
deze mensen, die al wat langer in Nederland wonen, geholpen worden.

19 februari
Toerusting diakenen
Diakenen moeten regelmatig bijgeschoold worden. In deze tijd komen steeds meer mensen in
financiële problemen. Op de Landelijke diaconale dag of een cursus Kerk en Armoede worden
diakenen geïnformeerd over voorzieningen en regelgeving. Door ontmoeting en uitwisseling van
kennis en ervaring, worden diakenen toegerust om mensen met financiële problemen zo goed
mogelijk bij te staan. Uw bijdrage is bestemd voor de kosten van deze activiteiten.

26 februari
Gemeentediaconaat 2
Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden.
Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen nemen vaak een kleine attentie mee als zij op
bezoek gaan. Met deze collecte wordt het mogelijk gemaakt dat mensen die bijvoorbeeld minder
mobiel zijn, op hoge leeftijd zijn gekomen, of eenzaam zijn door het verlies van een dierbare, een
zichtbaar teken van meeleven ontvangen.

