Bestemming Diaconale collectes 2017
April
2 April
Help slachtoffers Hongersnood Afrika
De komende zes maanden dreigt er voor 20 miljoen mensen in Afrika hongersnood door
voedselgebrek en ondervoeding. Meer dan 1.5 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding.
Voedselprijzen stijgen, waterbronnen zijn opgedroogd door mislukte oogsten. Mensen slaan op de
vlucht naar plekken waar mogelijk wel water is. Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen zijn de
landen die het ernstigst getroffen zijn. Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten in staat daar
hulp te bieden! Kerk in Actie vraagt dan ook zeer dringend om gebed en financiële steun voor deze
actie van de Samenwerkende Hulporganisaties.
9 april Palmpasen
Diaconie 40-dagencollecte (Myanmar)
Sterk en dapper. De internationale christelijke organisatie Leprosy Mission International-Myanmar
zet zich in voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zij trachten de toegang tot
onderwijs, werk, inkomen en zorg te verbeteren. Zo organiseren zij vaktrainingen, verstrekken
microkredieten en motiveren bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Ook bieden ze zowel
volwassenen als kinderen medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
16 april Pasen
Diaconie St. Kerk en Vluchteling 2
Vluchtelingen die al langer in Nederland wonen, geen verblijfsvergunning hebben, maar niet terug
kunnen naar hun land van herkomst, kloppen regelmatig aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling.
Deze Apeldoornse stichting ondersteunt hen met praktische hulp in de vorm van vergoeding van
griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. De diaconale collecte op deze
Paasmorgen is bestemd voor dit fonds.

23 April
Diaconie Individuele hulpverlening 3
Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven.
Sommigen moeten noodgedwongen verhuizen naar andere woonruimte, maar hebben niet de
middelen en spullen voor het inrichten daarvan. Zij kunnen bij de diaconie een beroep doen op
financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen voor hun woning. Deze collectie
is bestemd voor aanschaf en kosten die met opslag en vervoer zijn gemoeid.

30 April
Diaconie vakanties minder draagkrachtigen 1
Ongeveer een kwart van de Nederlanders gaat niet met vakantie. Een deel daarvan wil wel, maar
heeft daarvoor niet de financiële middelen. De diaconie stelt elk jaar een aantal minder
draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een korte vakantie te
genieten. Met de bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.

