Collecteafkondigingen Maart 2018
4 Maart Diaconie gemeentediaconaat 2 (feestdagenattenties)
Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en
met de feestdagen een attentie krijgen. Met deze collecte wordt het mogelijk gemaakt dat mensen
die door hun leeftijd of gezondheid minder mobiel zijn, of eenzaam zijn door het verlies van een
dierbare een zichtbaar teken van meeleven ontvangen.
Kerk in Actie / Zending 40-dagentijdcollecte (opleiding vrouwen West-Papoea)
Overal in West Papoea zijn vrouwen betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is niet
vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven
binnenshuis en nauwelijks zijn opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op met
alfabetiseringscursussen en vakopleidingen, cursussen over gezonde voeding en Bijbelstudies, zodat
ze in hun dorp vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan kerk en samenleving. Zo zijn zij in staat om
andere vrouwen te helpen en hun dochters te stimuleren om naar school te gaan.
11 Maart Diaconie 40-dagentijdcollecte / binnenlands diaconaat (sociale supermarkt Almere)
Kerk in Actie geeft financiële steun aan diaconale projecten in Nederland die plaatselijk van groot
belang zijn. Vandaag is de bijdrage bestemd voor een sociale supermarkt in groeistad Almere. Almere
kent relatief gezien veel armoede en werkloosheid. De gezamenlijke kerken doen veel maar hebben
te weinig middelen om de supermarkt en het kleding-, meubel- en witgoed loket onder te brengen in
één pand. Vanuit de huidige zeven locaties worden jaarlijks 1300 tot 1500 mensen geholpen. Uw
bijdrage wordt gevraagd voor dit sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand.
14 Maart (woensdag) Biddag Diaconie algemeen
18 Maart Diaconie 40-dagentijdcollecte / Kerk in Actie / Kinderen in de knel
In de grote industriestad Tirupur in het zuiden van India, werken duizenden kinderen onder slechte
omstandigheden in textielfabrieken, hoewel kinderarbeid verboden is. De meesten zijn samen met
hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. Om bij te dragen aan het
gezinsinkomen moeten de kinderen werken en kunnen ze niet meer naar school. De organisatie SAVE
probeert deze kinderen op school te krijgen, biedt ze tijdelijk onderdak en zorgt voor verbetering van
de thuissituatie. Met uw bijdrage helpt u de ouders om hun kinderen weer naar school te laten gaan.
25 Maart Palmpasen Diaconie 40-dagentijdcollecte / Kerk in Actie ( kwetsbare gezinnen in NoordOeganda)
Door de jarenlange oorlog in Oeganda zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen
niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Medewerkers van Mothers’
Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken de moeders en bouwen een
vertrouwensband op. Zij zorgen voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen
voorzien. Zij maken moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo
worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
1 April Pasen
Diaconie: individuele hulpverlening 1 (PKN leden)
De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via
gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en
wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje
geboden. Met uw bijdrage kan de diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te lenigen,
waardoor er emotioneel en financieel weer ruimte komt voor herstel en balans.

