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HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2019
FEBRUARI, MAART 2019
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.
10 februari 2019 – collecte Catechese en Educatie voor eigentijds catechese materiaal
Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het christelijk geloof
en de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om
catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. In dit materiaal komen
alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de
kerkdienst. De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij
maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een
maaltijd. Het materiaal is gratis beschikbaar via de website van JOP en er komen regelmatig nieuwe
onderwerpen en programma’s bij. Vandaag collecteren we voor dit werk. Geeft u gul, zodat jongeren
blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.
17 februari 2019 – collecte Algemeen Christelijke Doelen

Geregeld kloppen instellingen bij onze protestantse gemeente aan voor financiële steun. De
Algemene Kerkenraad heeft besloten de opbrengst van de uitgangscollecte van vandaag te
bestemmen voor Interkerkelijke Bijbelkringen Apeldoorn en Raad van Kerken Nederland.
De Bijbelkringen zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn. Doel van
de Bijbelkringen is elkaar ontmoeten rond de Bijbelse verhalen en samen zoeken naar wat
God ons in deze verhalen wil vertellen.
Binnen de Raad van Kerken adviseren kerken elkaar, wordt samen gevierd en worden
workshops en gebedsdiensten georganiseerd om van elkaar te leren en elkaar beter te
begrijpen. De Raad werkt tevens aan de interreligieuze dialoog met andere religies.
Verzoening, vriendschap en vrede bevorderen, dat is in een notendop wat de Raad doet.
Het belangrijke werk van beide organisaties willen we graag steunen.
24 februari 2019 – Plaatselijk Missionair werk
De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken
worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen
we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.
10 maart 2019 – Collecte Kerk in Actie / Voorjaarszending - 40-dagentijdcollecte
Kerk bloeit op in Cuba
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse
systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien.
Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn
op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bij bel, theologie en
diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch
onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Ondersteun Cubaanse kerken met uw
bijdrage in Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
31 maart 2019 – collecte Plaatselijke pioniersplekken
De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te
kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing
uitgevoerd, zoals o.a. het project ‘de Sleutel’. Daarnaast zijn nog enkele pionierslekken in ontwikkeling.
De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet
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voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren. Met uw
bijdrage in de uitgangscollecte van vandaag steunt u deze vernieuwingsprojecten.
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