Datum

1e collecte

2e collecte

03 maart 2019

Diaconie / Diaconaal aandeel wereldwijd 1

Kerk

Uitgangscollecte

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent,
dan gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden
vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en
allerlei emoties komen op. Ook is er zorg nodig. Niet alleen
fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel. In Moldavië is er
vaak geen zorg voor handen. Gelukkig zijn er organisaties
zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet voor thuiszorg.
Dankzij de financiële ondersteuning van Kerk in Actie, kan
Home Care mensen met ongeneeslijke ziekten
hoogwaardige zorg geven. Ook worden zorgverleners,
mantelzorgers, maatschappelijk werkers en vrijwilliger
getraind in het verlenen van verantwoorde zorg voor
mensen met een ongeneeslijke ziekte.
10 maart 2019

Diaconie / Toerusting 1
Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is
scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de
gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt
en wat de vragen en wat de taken en rollen van de
diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor
toerusting van de diakenen.

13 maart 2019
17 maart 2019

Biddag / Algemene middelen Diaconie
40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Verlaat de gevangenis … en dan?
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een
unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk,
ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel
je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als
Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele
vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een
stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis
bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen
hierop voor. Ze werken o.a. aan het nemen van
verantwoordelijkheid, aan herstel en vergeving. Eenmaal
buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen
en hun naasten bij de re-integratie. Helpt u mee?

Kerk

Kerk

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.

24 maart 2019

40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)
[Titel:] Stop kinderarbeid in IndiaIn de Indiase stad
Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas
profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het
overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor
een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie.
Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Dat
moet stoppen. Daarom werkt Kerk in Actie samen met
partnerorganisaties aan beter onderwijs. Zo worden
jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voorgelicht over het
belang van onderwijs, scholen bezocht om onderwijsadvies
te geven en worden meer dan 700 werkende kinderen
(terug) begeleid naar school. Met de opbrengst van deze
collecte kunnen honderden werkende kinderen een nieuw
begin maken op school!

Kerk

31 maart 2019

Diaconie / Gemeentediaconaat 2 (feestdagenattenties)
Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het
dat ze namens de kerk bezocht worden en met de
feestdagen een attentie krijgen. Met deze collecte wordt
het mogelijk gemaakt dat mensen die door hun leeftijd of
gezondheid minder mobiel zijn, of eenzaam zijn door het
verlies van een dierbare een zichtbaar teken van meeleven
ontvangen.

Kerk

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 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.

