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5 augustus Diaconie vakantie minder draagkrachtigen 3
Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben
kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de diaconie kunnen zij toch een
mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van
gezelligheid, de leuke activiteiten en de mooie omgeving en worden zij uitstekend verzorgd door vele
vrijwilligers. Als de kosten een probleem zijn, kan de diaconie met uw bijdrage deze vakantieweken
voor meer mensen mogelijk maken.
12 augustus Diaconie Perspectief 2
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor mensen, die wel graag een abonnement op het blad
Perspectief willen hebben, maar dat niet kunnen betalen. Met uw bijdrage kan de Diaconie ervoor
zorgen dat ook deze mensen op de hoogte kunnen blijven van het kerkelijk leven van de Protestantse
Gemeente Apeldoorn en haar rol in de samenleving.
19 augustus Diaconie Citypastoraat 2
Draag bij aan een beter leven. Die slogan gebruikt het Citypastoraat voor het werven van vrijwilligers
voor het Inloophuis aan de Deventerstraat. Het inloophuis wil een plaats zijn, waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, waar gelegenheid is om zich even terug te trekken uit de hectiek van het leven
en de dagelijkse zorgen, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, omdat ze er een luisterend oor
vinden. De kerken van Apeldoorn dragen met deze collecte bij aan een beter leven van een groep
kwetsbare bezoekers van het Inloophuis.
26 augustus Diaconie Individuele hulpverlening PKN-leden
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.

