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Juni
4 juni Pinksteren
Diaconie: Individuele hulpverlening
Aan het bieden van individuele hulp zijn ook organisatiekosten van de diaconie verbonden. Steeds
meer hulpverlenende organisaties verwijzen mensen in nood naar de diaconie. Medewerkers van de
diaconie brengen de hulpvraag in beeld en zorgen dat de beslissing van de beoordelaars wordt
uitgevoerd. Op deze Eerste Pinksterdag is de eerste collecte bedoeld om dit werk aan mensen in
onze eigen buurt en leefomgeving mogelijk te maken.
Derde collecte: Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua
In de kleine, meest katholieke geloofsgemeenschappen op het Nicaraguaanse platteland komt maar
twee keer per jaar een priester. Het eigenlijke werk wordt gedaan door leken met beperkte kennis
van de Bijbel en theologie. Partnerorganisatie Teyocoyani leidt hen op, bezoekt de gemeenschappen
en geeft trainingen in Bijbelkennis en gemeenteopbouw. Gemeenten groeien hierdoor. Kerkleden
worden geholpen in het omgaan met conflicten en het omzien naar elkaar. De bedoeling is dit jaar 40
trainingen te geven.
11 juni
Kerk in Actie Werelddiaconaat
In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal uit gebroken
gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld en verslavingen. Met sport en spel vergroot de
Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrouwen van de kinderen en hun vertrouwen in
anderen. Ook werkt de stichting aan het verbeteren van de contacten met de ouders.
In 2017 wil de stichting 450 kinderen helpen.

18 juni
Diaconie Binnenlands diaconaat
Diaconie Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat (terugkeerhuis uitgeprocedeerde vluchtelingen) De
Stichting Inlia biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze
asielzoekers en vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Sinds 2009 heeft de stichting ook
een terugkeerhuis waar uitgeprocedeerde asielzoekers, die geen recht meer hebben op
voorzieningen, terecht kunnen. Voor de hulp van Inlia is veel geld nodig. Daarom is deze collecte van
groot belang.
25 juni
Diaconie vakantie minder draagkrachtigen 2
Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben
kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. In het verleden was er voor hen een vakantieweek in
Ommen. Tegenwoordig bemiddelt de diaconie in een vakantieweek in één van de huizen van het
Vakantiebureau. Hier genieten zij van de gezelligheid met elkaar, de leuke activiteiten en de mooie
omgeving en zij worden uitstekend verzorgd door vele vrijwilligers. Als de kosten een probleem zijn,
kan de diaconie met uw bijdrage deze vakantieweken voor meer mensen mogelijk maken.

