Bestemming diaconale collectes Mei 2018
6 mei Diaconie Kerk en vluchteling 2
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.
10 mei Hemelvaartsdag. Diaconie algemene middelen
13 mei Diaconie Jeugdwerk 1
Ook in Apeldoorn zijn er jongeren die niet alleen voor hun eigen plezier vakantie willen vieren, maar
ook voor anderen aan de slag willen gaan. Door te bouwen aan een weeshuis, of het opknappen van
een school of kinderopvang. Soms kan de Diaconie bijdragen in de kosten die gemaakt moeten
worden. Kinderen die opgroeien met beperkte middelen en in gebrekkige gebouwen worden zo
geholpen en de jongeren doen bijzondere ervaringen op, die ze nooit meer zullen vergeten.

20 mei Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen
Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens moet leven van een beperkt budget. Daarin is vaak
geen ruimte voor een korte vakantie. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, kerkelijk of nietkerkelijk, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via
de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen van
vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.

27 mei Diaconie CNAP 3
In september vorig jaar heeft de PGA samen met een aantal andere kerkgenootschappen CNAP
opgericht, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. Dit interkerkelijk fonds is een voortzetting van
de bij onze kerken al lang bestaande Individuele hulpverlening. Het fonds is bedoeld voor financiële
ondersteuning van mensen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ook mensen die
geen lid zijn van een kerk. Met deze collecte steunt u mensen die in nood verkeren, zowel binnen als
buiten de kerken.

