Collecteafkondigingen December 2017
3 December Diaconie Citypastoraat 4
Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de
bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor
gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare
medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. Met uw
bijdrage versterkt u dit werk van het Citypastoraat.
10 December Diaconie Plaatselijke instellingen (Present) 2
De Stichting Present Apeldoorn slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en
mensen die daarmee geholpen kunnen zijn. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de
mogelijkheid voor (groepen) vrijwilligers in Apeldoorn om zich in te zetten voor mensen die niet in
staat zijn om klussen in of om het huis aan te pakken, door financiële problemen, een slechte
gezondheid en/of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of voor langere tijd zetten mensen uit
b.v. het bedrijfsleven en uit kerken zich in voor deze kwetsbare mensen. De collecte is bestemd
voor ondersteuning van dit werk.
17 December Diaconie Kerstactie 3
Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Juist in deze
periode rond kerst worden voor jong en oud bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. Samen
zingen, luisteren en eten, een goed woord, een mooi versierde tafel of ruimte, bieden warmte en
licht in deze donkere dagen. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk
mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten.
24 December zondagochtend: In de ochtenddienst is de collecte bestemd voor Algemene
diaconale doelen (tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt)
24 December zondagmiddag/avond - Kerstnachtdienst: Bijzonder diaconaal doel *4
Elke wijkgemeente kiest zelf een doel in de eigen wijk of regio.
Kerst 25 December: Geef hoop aan een kind op de vlucht Geloof, hoop en Syrië
De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen leven
met angst voor geweld, verlies van hun huis en in onzekerheid
over hun toekomst. Met het project ‘Geen verloren generatie’
helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC)
vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft
bijles, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en
boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten in het les
geven in deze omstandigheden en ondersteunt ouders en
kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren
laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte!
Collecte 31 december Oudejaarsdag: Jeugdwerk
Al vele jaren bezoeken grote aantallen Apeldoornse kinderen het Logeerhuis van Sint Nicolaas.
Jongeren van 14 jaar en ouder worden toegerust en verkleed om rondleidingen te organiseren
voor gezinnen met jonge kinderen. Met de bijdrage van de diaconie voor jeugdwerk kan Kerkplein7
deze activiteiten ondersteunen en bijdragen aan het Meet and Eat feest voor gezinnen
aangesloten bij de St. Kinderdroomwens. Het Logeerhuis krijgt geen subsidie en draait naast het
enthousiasme van ruim 150 vrijwilligers volledig op sponsoring en entreegeld.

