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HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2017
APRIL, MEI EN JUNI 2017
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.

23 april 2017 – collecte Eredienst en kerkmuziek (wereldwijd)
Geef voor kleine, vitale gemeenten
In Nederland zijn sommige gemeenten zo klein geworden dat ze geen eigen predikant meer kunnen
betalen. Toch willen ze in kleine kring blijven samenkomen rond Gods Woord. De Protestantse Kerk
ondersteunt deze kleine, maar vitale gemeenten met materiaal voor vieringen, zoals preekschetsen en
liturgieën. Op Cuba groeien de kerken juist, ondanks tegenwerking van de overheid. Hier hebben steeds
groter wordende gemeenten behoefte aan meer liturgische structuren en eigen kerkelijke liederen. Het
protestants oecumenisch Centrum Kairos in Matanzas, partner van Kerk in Actie, helpt de Cubaanse
kerken bij het vormgeven van hun liturgie en het ontwikkelen van een eigen christelijke muziekcultuur.
We vragen, met deze collecte, uw steun voor kerken in Nederland en in Cuba.

7 mei 2017 – Plaatselijk Missionair werk
De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Kerkplein7 zet zit in om ook mensen
buiten de kerk in aanraking te laten komen met Bijbelverhalen en Bijbelse thema’s. Dit gebeurd door
projecten rond Kerst en Pasen, 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.

4 juni 2017 – Collecte Kerk in Actie/Zending – Nicaragua
Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua
In de kleine, veelal katholieke geloofsgemeenschappen op het afgelegen Nicaraguaanse platteland komt
maar twee keer per jaar een priester langs. Het eigenlijke werk in deze gemeenschappen wordt gedaan
door leken. Zij hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en theologie. Partnerorganisatie Teyocoyani
leidt leken op voor het kerkenwerk. Teyocoyani bezoekt de gemeenschappen en geeft er een langere
tijd meerdere trainingen in kennis van de Bijbel en gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze
veranderen en groeien de gemeenten zichtbaar. Omdat veel gemeenschappen kampen met armoede,
(land)conflicten en migratie leert Teyocoyani kerkleden ook hoe ze met conflicten kunnen omgaan en
kunnen omzien naar elkaar en anderen in hun omgeving. In 2017 wil Teyocoyani in 40 gemeenten
trainingen geven. Met deze collecte maakt u dit mogelijk.

18 juni 2017 – Kerkradio
De vrijwilligers van de Kerkradio Apeldoorn zorgen er iedere zondag voor dat er ’s ochtends
en ’s avonds een kerkdienst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn wordt uitgezonden.
De diensten zijn te volgen via de radio (FM-band) en de digitale radio van Ziggo. Op deze
wijze worden mensen die verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken toch betrokken
bij erediensten en onze gemeente. Een achttal enthousiaste vrijwilligers spannen zich iedere
zondag in om kwalitatief goede uitzendingen te verzorgen. De zendvergunning, aanschaf en
onderhoud van de apparatuur brengen kosten met zich mee. Met de collecte wordt uw
bijdrage gevraagd zodat iedereen naar de Kerkradio Apeldoorn kan blijven luisteren.
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