Bestemming diaconale collectes Juni 2018
3 juni Diaconie Kerkplein7 2
We dromen, we bezielen, we durven. Vanuit dit motto organiseerde Kerkplein7 Apeldoorn brede
activiteiten, zoals Serious Request, Sirkelslag Young en STILL, een wandel belevingstocht voor
jongeren op stille zaterdag. Daarnaast wil Kerkplein7 wijkgemeenten ondersteunen die op zoek zijn
naar nieuwe vormen van gemeente-zijn in de wijk en in de stad. Het gaat om (nieuwe) activiteiten
met een diaconaal of maatschappelijk doel. Deze collecte is een bijdrage aan het diaconale werk van
Kerkplein7.
10 juni Diaconie Kerk in Actie / Werelddiaconaat Guatemala
Guatemala kent veel geweld en corruptie, o.a. door de gruwelijke burgeroorlog die het land decennia
lang teisterde. Vooral Maya-jongeren krijgen nauwelijks onderwijs en hebben weinig kans op werk.
De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt hen een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker. Zo
leren ze samen een onderneming te starten. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding
bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-)rechten en zo hun omstandigheden structureel
verbeteren. Maakt u dit mogelijk met deze collecte?
17 juni Diaconie Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat Inloophuizen
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip, vaak door gebrek aan
werk en inkomen of door psychische beperkingen. In een inloophuis vinden zij een huiselijke plek
waar ze een kopje koffie of een maaltijd krijgen, of waar ze een spelletje kunnen doen. Kerk in Actie
steunt in Nederland diverse inloophuizen en ook DAK (Door Aandacht Kracht). Dit netwerk van 150
beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers staat in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat klaar
voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u deze
inloophuizen.
24 juni Diaconie Plaatselijke instellingen (SHM)
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de
organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld
nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en
coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de
Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.

