Collecteafkondigingen November 2017

1 November Dankdag (woensdag) Diaconie Algemene middelen diaconie
Als er in uw wijkkerk op Dankdag een dienst wordt gehouden is de diaconale collecte bestemd
voor de algemene middelen van de Diaconie.

5 November Diaconie Individuele hulpverlening 9
In september van dit jaar is CNAP van start gegaan, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. Dit
interkerkelijk fonds is opgericht samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken. Het fonds
is bedoeld voor individuele financiële ondersteuning van mensen voor wie geen andere
voorzieningen beschikbaar zijn, ook voor niet-leden van de kerken. Met deze collecte steunt u
mensen die in nood verkeren, zowel binnen als buiten de kerken.
12 November Diaconie Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat (Vluchtelingenkinderen in Nederland)
Voor vluchtelingenkinderen is op vakantie gaan heel bijzonder. Zij leven vaak in een
asielzoekerscentrum in kleine ruimtes met weinig privacy, in onzekerheid en stress. Daarom biedt
Vluchtelingenwerk Nederland asielzoekers- en vluchtelingenkinderen van 6 tot 18 jaar én
eenoudergezinnen jaarlijks een vakantie aan. Even weg, een andere omgeving, zorgeloos spelen en
leuke dingen doen met kinderen die elkaars situatie herkennen. Van deze mogelijkheid wordt volop
gebruik gemaakt.

19 November Diaconie Kerstactie 2
Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die
moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnen
gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze
collecte van harte bij u aan, want met uw steun zijn de diakenen in staat meer mensen uit de
wijk te verrassen met een pakket of gift.

26 November Diaconie Kerkplein7 4
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. Zo draagt Kerkplein7 bij aan acties als Serious Request, door het organiseren
van een bijbelmarathon. Deze collecte is een bijdrage aan het werk van Kerkplein7.

