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HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2017
JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER 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.
2 juli 2017 – collecte Jeugdwerk
Vandaag is de collecte voor JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Kinderen uit groep 8
maken in deze weken de overstap naar de middelbare school. Ook in de kerk wordt dan een overstap
gemaakt. JOP wil plaatselijke kerken helpen om tieners en jongeren betrokken te houden. Daarvoor
wordt materiaal ontwikkeld. Helpt u mee dit werk mogelijk te maken! www.jop.nl/collecte

13 augustus 2017 – Kerk in Actie / Zomerzending - (Egypte)
Bijbelquiz voor kinderen in Egypte
Kinderen van christelijke ouders in Egypte hebben het zwaar. Voor deze groep heeft het Egyptisch
Bijbelgenootschap een bijbelquiz ontwikkeld. Dit afgelopen jaar hebben meer dan 100.000 kinderen van
9 tot 12 jaar vragen over het boek Handelingen ingevuld. 8.000 winnaars wonnen een prachtig
geïllustreerd Nieuw Testament. Voor de nieuwe competitie, nu met 150.000 kinderen, zijn veel
quizboekjes nodig. Die kosten € 0,25 per deelnemer. Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels
aan de slag kunnen met de Bijbel. www.kerkinactie.nl/bijbelquizegypte

27 augustus 2017 – Collecte Algemeen Christelijke Doelen (Hospice en Nes Ammim).
Geregeld kloppen instellingen bij onze protestantse gemeente aan voor financiële steun. De Algemene
Kerkenraad heeft besloten de uitgangscollecte van vandaag te bestemmen voor Hospice Apeldoorn en
voor Nes Ammim, het dorp in Westelijk Galilea.
Het Hospice is een “bijna-thuis huis” en richt zich op mensen in de laatste periode van hun leven.
Het uitgangspunt in Nes Ammim is de dialoog bevorderen tussen joden, christenen en moslims en
tussen Europeanen en Joodse en Palestijnse Israëli’s.

10 september 2017 – Jeugdwerk
Vandaag collecteren we voor JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In het dagelijkse leven
komen jonge en oudere mensen elkaar nog regelmatig tegen en vinden er leuke en interessante
ontmoetingen plaats. Bijvoorbeeld omdat kinderen vragen stellen of mensen echt geen eten hadden in
de oorlog. Of ze in die jaren wel eens iets van God merkten? Er ontstaan mooie gesprekken als jong en
oud ook in de kerk elkaar echt ontmoeten. Het is jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de
kerk zo weinig voorkomen. JOP ondersteunt gemeenten daarom met kennis, inspiratie en een netwerk
om ervaringen en activiteiten uit te wisselen. Met uw bijdrage kan de ontmoeting tussen generaties in
de kerk gestimuleerd worden.

17 september 2017 – Vredeswerk
Vrede is niet vanzelfsprekend
We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden
mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een
luisterend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we
onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en
veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht
en financiële steun voor. Doet u mee? www.protestantsekerk.nl/collecterooster
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