19-07-2018
HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2018
AUGUSTUS EN SEPTEMBER 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.
12 augustus 2018 – Kerk in Actie / Zomerzending
Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen
In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden,
waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in Actie, biedt
kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en
sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en
teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders
hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de opbrengst steunt Kerk in Actie wereldwijd
zendingsprojecten zoals de school Fedeme in Kameroen. Vandaag is de collecte bestemd voor het
zendingswerk van Kerk in Actie, zoals de school Fedeme in Kameroen.
26 augustus 2018 – Collecte Algemeen Christelijke Doelen (Hospice en Edukans).
De Algemene Kerkenraad heeft besloten de uitgangscollecte van vandaag te bestemmen voor Hospice
Apeldoorn en voor Edukans.
Het Hospice is een “bijna-thuis huis” voor mensen in de laatste periode van hun leven.
Edukans werkt aan goed onderwijs voor kinderen én jongeren in ontwikkelingslanden. Door te zorgen
voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders
en relevante opleidingen voor jongeren.
Van harte aanbevolen!
9 september 2018 – Jeugdwerk
Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep
Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke
activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn
daarbij het belangrijkste. Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! Via de website jop.nl zijn honderden
materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en
PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese,
communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het
mogelijk dat JOP meer materialen en trainingen ontwikkelt om plaatselijke jeugdwerkers te
ondersteunen bij hun belangrijke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen in jongeren.
16 september 2018 – Vredeswerk
Generaties voor vrede
Vandaag is het vredeszondag, maar vrede is nog altijd ver te zoeken. Overal ter wereld zijn landen en
bevolkingsgroepen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld.
Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en
wereldwijd. Zoals in de Oekraïne waar partner ‘Spirit and letter’ wordt gesteund die groepen jongeren
traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met
ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert.
In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van
elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van deze
collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede Kerk in Actie en PAX.
30 september 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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