
 

 

Collectes 1e kwartaal 2020       20-11-2019 

 

5 januari  
Diaconie / Gemeentediaconaat 1 
Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  
Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken van 
meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar 
zo belangrijk. De diaconie draagt voor een deel bij aan de kosten van deze bloemengroet. 

 
12 januari  
Diaconie / Citypastoraat 1 
De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze 
terechtkunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Dat het 
Inloophuis in de winter ruimer open is, wordt zeer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al 
jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van 
verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die de voortzetting van dit werk mogelijk maakt. 

 

19 januari  

Diaconie / vakantieminima 1 

Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen  

Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens moet leven van een beperkt budget. Daarin is vaak 

geen ruimte voor een korte vakantie. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, kerkelijk of niet-

kerkelijk, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via 

de wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen van 

vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.  

 
26 januari  
Diaconie / CNAP 1 
Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en voor wie geen andere 
voorzieningen beschikbaar zijn, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor 
Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere 
kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang 
bestaande Individuele hulpverlening. Met deze collecte steunt u mensen, binnen en buiten de kerk, 
die in financiële nood verkeren en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. 

 

2 februari 

Diaconie / Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 

Oeganda - Goed boeren in een lastig klimaat 

Boeren in het noorden van Oeganda hebben het zwaar door de gevolgen van de wereldwijde 

klimaatverandering. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in 

hun strijd tegen het water. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag 

van gewassen. Door energiezuinige oventjes, de aanplant van nieuwe bomen, het aanleggen van 

visvijvers wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.  

 

 



 

 

9 februari 

Diaconie / Kerk en vluchteling 1 

Bijna dagelijks horen en lezen we over de nood van uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet 

terug kunnen naar het land van herkomst. Deze mensen kunnen bij de Stichting Kerk en 

Vluchteling een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp zoals vergoeding van 

griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. De diakenen vragen in de 

eerste collecte uw bijdrage voor deze Stichting. Daarmee kunnen deze vluchtelingen, die al 

langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen worden. 

 

16 februari 

Diaconie / Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 

Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst 

De Sahel-zone in het noorden van Kameroen kent een grillig klimaat, met lange periodes van 

extreme droogte. Door onrust in de omliggende landen zijn er veel vluchtelingen. Samen met 

lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst voor  

boeren. Ze krijgen training in duurzame landbouw, over veeteelt en waterbeheer. Ook wordt 

noodhulp aan vluchtelingen in de regio geboden. 

 

 

23 februari 

Diaconie / Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat  

Hulp voor mensen zonder papieren 

In Nederland leven naar schatting 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Dat zijn  

arbeidsmigranten en ook mensen die asiel hebben aangevraagd, maar geen verblijfsverginning 

hebben gekregen en niet terug kunnen naar het het land van herkomst. Kerk in Actie 

ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de 

Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met 

informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken? 

 

 

1 maart 

Diaconie / Individuele hulpverlening PKN 1 

De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via 

gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en 

wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje 

geboden. Met uw bijdrage kan de diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te 

lenigen, waardoor er emotioneel en financieel weer ruimte komt voor herstel en balans. 

 

8 maart 

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. 

 



 

 

11 maart (woensdag) 

Biddag / Algemene middelen Diaconie 

 

15 maart 

Diaconie/40dagentijdcollecte/ noodhulp Soedan 

Overleven in een burgeroorlog 

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone 

leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om 

hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Zij verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook 

krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun 

kinderen naar school kunnen laten gaan. Collecteer mee en ondersteun deze boeren en 

boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen. 

 

22 maart 

Diaconie/ 40dagentijdcollecte/Binnenlands Diaconaat 

Vakanties met aandacht  

Een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. Dat beleven mensen die zelf niet meer 

gemakkelijk op vakantie kunnen tijdens de Diaconale vakantieweken. Jaarlijks genieten ruim 

2.700 mensen, grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, van de 

goede zorgen van ruim 1.500 ervaren vrijwilligers. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) 

verzorging en bieden een luisterend oor. Met deze collecte helpt u Kerk in Actie bij de 

ondersteuning van Het Vakantiebureau.  

 

 

29 maart 

Diaconie /40dagentijdcollecte/werelddiaconaat  

Nieuwe kansen voor straatmeisjes 

In het noorden van Ghana ontvluchten veel mensen de armoede op het platteland en 

vertrekken naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen 

op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie biedt samen met een lokale organisatie 

psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen 

voorzien. Deze collecte draagt eraan bij de straatmeisjes een nieuwe kans te geven.  

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De bestemming voor de HA collecte in het 1e kwartaal 2020 wordt door de diaconie van de 

wijkgemeente zelf gekozen. 

 

 

 


