Collecteafkondigingen Oktober 2017
1 Oktober Diaconie Citypastoraat 3
Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de Deventerstraat zetten
zich in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze zorgen voor een kopje koffie of
een maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar
ook voor ondersteuning van de beroepskracht is geld nodig. De kerken van Apeldoorn dragen met
deze collecte bij aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers van het Inloophuis.
8 Oktober Diaconie Kerstactie 1
Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de
feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op
pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in
staat te stellen juist voor mensen in de kerk en in de omgeving van de kerk een verschil te kunnen
maken.
15 Oktober Diaconie Kerk in Actie / Werelddiaconaat (Zuid Soedan)
Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos door de jarenlange burgeroorlog, door
discriminatie en armoede. Iedere dag staan ze voor de vraag hoe hun kinderen te voeden en kleden.
Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen in Maridi landbouwtrainingen
van ERP, partner van Kerk in Actie. Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van
bijen. Zij krijgen eigen korven en leren honing verwerken en verpakken. Door de verkoop van de
honing kan de armoede met 80 % teruggedrongen worden.
22 Oktober Diaconie Individuele hulpverlening
Wekelijks doen Apeldoorners een beroep op de diaconie voor financiële of materiële hulp. Het gaat
dan bijvoorbeeld om mensen die jarenlang van een minimuminkomen moeten rondkomen en
nauwelijks hebben kunnen sparen, maar nu voor een grote uitgave staan. Wanneer zij niet geholpen
kunnen worden door de Goederenbank of door CNAP (het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn),
geeft de diaconie financiële ondersteuning. Uw bijdrage helpt bij het verlichten van deze nood.
29 Oktober Diaconie Vakantie minder draagkrachtigen
Ongeveer een kwart van de Nederlanders gaat niet met vakantie. Een deel daarvan zou graag weg
willen, maar kan dat niet betalen. 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.

