Collectebestemmingen Juli 2018
I juli Diaconie: Vakanties minder draagkrachtigen 2
Leven met een heel beperkt budget is voor een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens de dagelijkse realiteit.
Daarvan kan vaak geen vakantie betaald worden. De Diaconie stelt ieder jaar een aantal van deze minder
draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een korte vakantie te genieten. Met de
bijdrage van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.
8 juli Diaconie aandeel binnenland 1
De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste
collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van
diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren
in knelsituaties, ondersteund.

15 juli Diaconie CNAP 4
Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere
organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat
wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan mensen voor wie
geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ook voor niet-leden van de kerken.

22 juli Diaconie aandeel buitenland 1
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 ondersteund in hun streven om mensen hoop en perspectief op een beter leven te
bieden.
29 juli Diaconie Gemeentediaconaat 3
Omzien naar elkaar. Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht
worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze
collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet
alleen een luisterend oor maar ook een zichtbaar teken van meeleven geven.

