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HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2018
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2018
Toelichting op thema’s
Vooraf
U ontvangt hierbij teksten ter ondersteuning van de afkondiging van de uitgangscollectes. Deze
informatie is beknopt en zakelijk gehouden. U kunt, aan de hand van deze teksten, zelf de
afkondigingen samenstellen.
21 januari 2018 – collecte Oecumene - Verschillende kerken, één Lichaam

In bijna ieder dorp of stad in Nederland wonen mensen die afkomstig zijn uit een ander land.
Hun aantal groeit nog steeds. Veel van hen zij gevlucht voor oorlog, geweld of armoede. Ze
vinden geregeld een warm welkom in een Nederlandse kerkelijke gemeente. Anderen voelen
zich meer thuis in een migrantenkerk. Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en
migrantenkerken. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor
christenen uit alle hoeken van de wereld. De vereniging SKIN (Samen Kerk in Nederland),
biedt hen praktische ondersteuning met bijvoorbeeld een toerustingscursus voor kerkleiders.
Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse
gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk
meer gestalte krijgt. De opbrengst van deze collecte gaat naar SKIN, zodat migrantenkerken
ondersteund worden om ten volle kerk te zijn, en naar andere oecumenische initiatieven,
waar mensen zich inzetten voor verbinding en eenheid binnen de veelkleurige gemeente van
Christus.

28 januari 2018 – collecte Catechese en Educatie – Wijzer worden in de Kerk

Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand
van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar
onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je
die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk
werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerk zijn. De
opleiding wordt verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE),
het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Naast deze opleiding biedt het PCTE aan
predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding,
bijscholing en praktische trainingen op diverse terreinen. De opbrengst van deze collecte is
bestemd voor training en toerusting van professionals en vrijwilligers voor hun werk in de
gemeente. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

11 februari 2018 – collecte Plaatselijke pioniersplekken

De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende
gemeente te kunnen zijn is vernieuwing noodzakelijk. In Apeldoorn worden een aantal
plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals het project ‘de Sleutel’ en de Bijbelse
Vertelplek ‘de Verwondering’. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde
pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke
gemeente om een bijdrage te leveren. Met uw bijdrage in de uitgangscollectie van vandaag
steunt u deze vernieuwingsprojecten.
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18 februari 2018 – collecte Algemeen Christelijke Doelen

Geregeld kloppen instellingen bij onze protestantse gemeente aan voor financiële steun. De
Algemene Kerkenraad heeft besloten de opbrengst van de uitgangscollecte van vandaag te
bestemmen voor Interkerkelijke Bijbelkringen Apeldoorn en Exodus Nederland.
De Bijbelkringen zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn. Doel van
de Bijbelkringen is elkaar ontmoeten rond de Bijbelse verhalen en samen zoeken naar wat
God ons in deze verhalen wil vertellen.
Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op
een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten.
Het belangrijke werk van beide organisaties willen we graag steunen.
4 maart 2018 – Collecte KiA/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 2018 – Plaatselijk Missionair werk

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Kerkplein7 zet zich in om
ook mensen buiten de kerk in aanraking te laten komen met Bijbelverhalen en Bijbelse
thema’s. Dit gebeurd door projecten waarbij heel Apeldoorn wordt uitgenodigd om met de
verhalen en thema’s uit de Bijbel kennis te maken. Om dit werk te kunnen blijven doen, is uw
bijdrage in deze collecte van groot belang.
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