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6 Augustus Diaconie: Diaconaal aandeel wereldwijd 2
De eerste collecte is bestemd voor het diaconaal aandeel wereldwijd. De Diaconie van de
Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele
wereld. Kerk in Actie geeft steun aan honderden lokale hulporganisaties en kerken om
mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te bieden. De diakenen roepen u
op om door uw bijdragen uw betrokkenheid bij dit werk te laten blijken.

13 Augustus Diaconie: Citypastoraat 2
Draag bij aan een beter leven. Die slogan gebruikt het Citypastoraat voor het werven van vrijwilligers
voor het Inloophuis aan de Deventerstraat. Zij zetten zich in voor al die mensen die op zoek zijn naar
aandacht en gezelligheid, die komen voor een kopje koffie of een maaltijd, behoefte hebben aan
praktische hulp en daarom zo vaak het Inloophuis bezoeken. Niet alleen voor werving van nieuwe
vrijwilligers, maar ook voor ondersteuning is geld nodig. Met uw steun kan het Citypastoraat
bijdragen aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers van het Inloophuis.

20 Augustus Diaconie: Individuele hulpverlening 6
Mensen, die in de financiële problemen zijn gekomen door schulden, echtscheiding of werkloosheid,
komen vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze cirkel. Zij zijn zo in beslag genomen door
de moeilijkheden dat ze het tijdelijk alleen niet redden. Schuldhulpmaatjes kunnen in dergelijke
situaties hulp bieden en zorgen dat er weer overzicht en structuur komt. Met financiële steun van de
diaconie kan vaak de grootste nood gelenigd worden, waardoor er ruimte komt voor herstel en
balans.

27 Augustus Diaconie: Kerkplein7 3
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.

