
Collectes 4e kwartaal 2019  (Definitief HtH 20-08-2019 - CvS) 
 
6 oktober  
Diaconie CNAP 5 
 
Mensen die in financiële nood verkeren en voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, 
kunnen een beroep doen op Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn.  Dit interkerkelijk fonds werd 
in 2017 in het leven geroepen samen met een aantal afgevaardigden uit andere kerken en is ook 
bedoeld voor niet-leden van de kerken. Met deze collecte steunt u mensen die in financiële nood 
verkeren, dus van zowel binnen als buiten de kerken. 
 
 
13 oktober  
Kerk in Actie Colombia / Werelddiaconaat 
 
Veel jongeren in de sloppenwĳken van Bogotá hebben te maken met drugs en zware criminaliteit. 
Kerk in Actie is in één van de gevaarlĳkste wĳken een kookschool gestart. Jaarlijks kunnen daar 200  
kansarme jongeren een opleiding tot kok volgen en begeleid worden naar werk. Onder hen bevinden 
zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door zo samen 
te werken draagt de kookschool bĳ aan het proces van vrede en verzoening.  
 
 
20 oktober   
Diaconie  Gemeentediaconaat 5 
 
Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de 
Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De 
diaconie stelt elk jaar een aantal minder draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat 
om toch van een korte vakantie te genieten. Met de bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk 
gemaakt.  
 
 
27 oktober   
Diaconie Kerstactie 1  
 
Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de 
feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op 
pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in 
staat te stellen juist voor mensen in de directe buurt een verschil te kunnen maken. 
 
 
3 november   
Diaconie Citypastoraat 4  
 
Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de 
bezoekers van het Inloophuis wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor 
gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare 
medemensen. De kerken van Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat financieel. Met uw bijdrage 
versterkt u dit werk van het Citypastoraat.  
 
 
 



6 november  
Dankdag (woensdag)  Diaconie Algemene middelen 
 
Als er in uw wijkkerk op Dankdag een dienst wordt gehouden is de diaconale collecte bestemd 
voor de algemene middelen van de Diaconie. 
 
 
10 november  
Diaconie Individuele hulpverlening  
 
Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door schulden, echtscheiding of werkloosheid, 
komen vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze cirkel. Zij zijn zo in beslag genomen door 
de moeilijkheden dat ze het tijdelijk alleen niet redden. Leden van de PKN kunnen in dergelijke 
situaties hulp krijgen zodat er weer overzicht en structuur komt. Met financiële steun van de 
diaconie kan vaak de eerste nood gelenigd worden, waardoor er ruimte komt voor herstel en balans. 
 
 
17 november Jeugdwerk 3 
Diaconie jeugdwerk De Sleutel 

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken 

Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van  

welzijnswerk Stimenz, de Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. 

Daarna is ook in Zuid een groep gestart. Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van 

mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt u met deze collecte 

dit werk van de kerk naar buiten? 

 
24 november 
Diaconie  Kerstactie 2  
 
Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die 
moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnen 
gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze 
collecte van harte bij u aan, want met uw steun zijn de diakenen in staat meer mensen uit de 
wijk te verrassen met een pakket of gift. 
 
 
1 december  
Diaconie CNAP 6 
 
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit 
fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om 
mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dat geldt 
voor zowel mensen binnen als ook buiten de kerk. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds 
mensen in geldnood beter helpen.   
 
 
 
 
 
 



 
8 december  
Diaconie Kerk in Actie adventscollecte 
 
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia groeien op in een omgeving met veel geweld en 

drugsgebruik en moeten iedere dag zwaar en gevaarlĳk werk doen, zoals op de markt of in de vuilnis. 

Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwĳs om hun kansen op 

een betere toekomst te vergroten. 120 jongeren volgen vakonderwĳs en leren producten te maken 

die ze zelf kunnen verkopen. De stichting heeft ook een eigen internetcafé, een cafetaria en een 

koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen. 

 
15 december 
Diaconie Kerstactie 3 
 
Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Juist in deze periode 

rond kerst worden voor jong en oud bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. Samen zingen, 

luisteren en eten, een goed woord, een mooi versierde tafel of ruimte, bieden warmte en licht in 

deze donkere dagen. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk mogelijk te 

maken, vragen wij uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten. 

 

22 december 
Kerk in Actie adventscollecte 

Vandaag mogen wij licht geven aan vluchtelingenkinderen in Myanmar. Door de langdurige 

conflicten zĳn veel Birmezen naar Thailand gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae 

Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. 

Ook al is de politieke situatie in Myanmar aan het veranderen, veel kinderen kunnen niet terug, 

omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. 

 

24 december  
Kerstnachtdienst .  Bijzonder diaconaal doel. 
 
Elke regio kiest zelf een doel uit het projectenboek van Kerk in Actie of de provinciale 

bijdragenadvieslijst. 
 

25  December,1e Kerstdag  Diaconie  
Kerk in actie/Kinderen in de knel in Moldavië 
 
Voor veel kinderen in het arme Moldavië, is het elke dag donker. Ouders proberen werk te vinden in 
het buitenland en laten hun kinderen thuis achter waardoor ze niet de zorg krijgen zie ze nodig 
hebben. De organisatie Bethania biedt deze kinderen een veilige plek in twee opvangcentra. Ze 
krijgen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltĳd en psychologische begeleiding 
en therapie. Op langere termĳn betekent dit dat zĳ minder risico lopen om verslaafd te raken aan 
alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.  
 
 
 



 
29 december 
Diaconie aandeel wereldwijd 
 
Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept 

de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie 

van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele 

wereld. Zo worden honderden lokale hulporganisaties en kerken geholpen in hun streven om 

mensen hoop en perspectief op een beter leven te bieden.  

 

31 december  
Diaconie Algemene middelen 
 
In dit voorbije jaar hebben veel gemeenteleden tijd en aandacht geschonken aan een ander. Diaconie 
ten voeten uit. De diaconale collecte in deze laatste viering van het jaar is bestemd voor de algemene 
middelen van de Diaconie. U steunt daarmee het totale werk van de Diaconie. 
 


