Bestemming diaconale collectes 2017
September

3 September Diaconie: Gemeentediaconaat 4
‘Omzien naar elkaar’ is een belangrijke taak van de kerk. Omzien gebeurt naar individuele
gemeenteleden, maar bij speciale gelegenheden ook naar groepen waarvoor extra aandacht
belangrijk is. Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor het meenemen van attenties. U kunt
bijvoorbeeld denken aan fruitbakjes voor ouderen met dankdag of een attentie in de kerstperiode
voor mensen die aan huis gebonden zijn.
10 September Diaconie: Plaatselijke instellingen (SHM)1
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in grote financiële problemen zijn gekomen. Voor de
organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld
nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en
coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de
Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.
17 September Diaconie: St. Kerk en Vluchteling 3
Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug
kunnen naar het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling
voor hulp en advies. Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg.
Het noodfonds kan in die gevallen ondersteunen met een vergoeding van medische kosten. Met uw
bijdrage voor de Stichting Kerk en Vluchteling kunnen deze mensen, die al wat langer in Nederland
wonen, geholpen worden.
24 September Diaconie : Noodhulp actie overstromingen Nepal en Bangladesh
In Zuid-Azië richten de grootste overstromingen in decennia veel schade aan. Meer dan 42 miljoen
mensen zijn getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Er zijn zeker 1500 doden.
Kerk in Actie en ICCO bieden hulp vanuit hun regiokantoor. Er is al € 160.000 overgemaakt voor de
aanschaf van noodhulppakketten. Echter de schade aan landbouwgrond, verdronken dieren,
ingestorte huizen en scholen loopt in de miljoenen. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage aan
deze collecte of door overmaking van uw bijdrage op NL25 RABO 037 34 10 999 ter name van
Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. “Noodhulp Nepal en Bangladesh. Voor meer
informatie:https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/09/overstromingen-en-rohingya-vluchtelingenin-bangladesh

