31 oktober 2017
HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2017
NOVEMBER, DECEMBER 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.

5 november 2017 – Collecte Kerk in Actie, najaarszendingsweek (Hong Kong)
Theologie doceren in Hong Kong
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong volgen ruim 560 studenten een
opleiding tot theologiedocent of predikant. Het seminarie biedt ook theologische toerusting
voor leken. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie
uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit
diverse Aziatische landen. De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd
werkzaam als gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis verdiepen. Door
in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven zij niet naar het westen.
Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en andere
zendingspartners van Kerk in Actie.
19 november 2017 – Ontwikkelingssamenwerking
“Milieuvriendelijker koken en stoken in Zuid-Afrika”
Naast de collecten in de zendingsweken is dit een extra collecte voor projecten van Kerk in
Actie die met respect voor mens en milieu levens voorgoed veranderen. Zoals in Zuid-Afrika
waar meer dan de helft van de inwoners brandhout of kolen gebruikt om te koken en hun
huis te verwarmen. Bij het stoken van kolen komt veel rook en andere vervuiling vrij. De
niet-gouvermentele organisatie NOVA introduceert alternatieven die goed zijn voor mens
en milieu. Eén van die alternatieven is de Basa Magogo-methode: een efficiënte manier van
verbranding bij het koken. De voordelen zijn enorm. Veel minder rookontwikkeling en
productie van schadelijke stoffen. Vooral vrouwen en kinderen hebben daardoor minder last
van infecties aan de ogen en de luchtwegen. Via uw bijdrage in de collecte kan Kerk in Actie
het werk van het NOVA instituut ondersteunen.
26 november 2017 – 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.
10 december 2017 – collecte Landelijk Pastoraat (binnenvaart)
Daar zijn waar de schipper is
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds.
Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die
varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de
predikanten om signalen uit de schipperswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële
zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms
behoorlijke afstanden. Ds. Dirk Meijvogel schrijft: “Schippers zijn bijna altijd onderweg en
hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben ze wel in het vizier. Als we bijvoorbeeld
vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen we direct contact op.” Uw bijdrage aan
de collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaartschippers en andere mensen die zich
buiten het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden.

