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HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2018
APRIL, MEI EN JUNI 2018
Toelichting op thema’s
Vooraf
U ontvangt hierbij teksten van de afkondiging van de uitgangscollectes. Deze informatie is zo beknopt
mogelijk gehouden. U kunt, aan de hand van deze teksten, evt. zelf de afkondigingen samenstellen.

22 april 2018 – collecte Eredienst en kerkmuziek (wereldwijd)
Ruimte om te vieren
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten
zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Zo is er een
groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden
met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. De Protestantse Kerk bundelt de
ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.
In de Kerk van Rwanda (EPR) spelen muziek en dans van oudsher een grote rol. De kerk biedt ruimte aan
jongeren om hun eigen muziek in de dienst te laten horen, ook krijgen ze muziekonderwijs. De jongeren
zetten hun muzikale talenten niet alleen in tijdens de dienst. Ze verdienen met hun muziekgroep ook
geld door zich te laten inhuren op feesten. Vanaf augustus 2018 zullen twee uitgezonden medewerkers
van Kerk in Actie de muziekgroepen en het andere jongerenwerk van de kerk gaan versterken. Met uw
bijdrage kan de Protestantse Kerk ondersteuning bieden bij vernieuwing in Nederland en Rwanda.

6 mei 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.
20 mei 2018 – Collecte Kerk in Actie/Zending – Bangladesh
(Bijbel-) onderwijs op platteland Bangladesh
Bangladesh telt een groot aantal kleine kerkgemeenschappen. Deze kerkjes bestaan uit eerste generatie
gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. De baptistenkerk van Mymensingh heeft
een aantal jaren geleden aan Taizé broeders gevraagd deze kleine plattelandsgemeentes te leren hoe op
eigen benen te staan. Samen hebben ze een project ontwikkeld, dat bestaat uit zowel geestelijke als
sociaal-economische hulp. Deze collecte helpt MCCP (Mymensingh Church Care Program) om complete
en veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in Bangladesh te geven.

10 juni 2018 – 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.
Op deze wijze worden mensen die verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken toch
betrokken bij erediensten en onze gemeente. 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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