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2 september Diaconie Gemeentediaconaat 4
‘Omzien naar elkaar’ is een belangrijke taak van de kerk. Omzien gebeurt naar individuele gemeenteleden, maar ook
naar allerlei groepen. Vandaag is de diaconale bestemd voor attenties voor groepen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld
denken aan kerstattenties of fruitbakjes die rond de feestdagen worden bezorgd bij mensen boven een bepaalde
leeftijd.

9 september Diaconie Aandeel buitenland 2
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. Honderden lokale hulporganisaties en
kerken die mensen tot hun recht willen laten komen en toekomstperspectief willen bieden, worden zo ondersteund.
16 september Diaconie Kerkplein7 3
De diaconie draagt, volgens afspraak, jaarlijks bij aan de werkzaamheden en activiteiten van Kerkplein7.
Wijkgemeenten die ondersteuning willen bij vragen op het terrein van communicatie, jeugdwerk, nieuwe vormen
van gemeente-zijn of de toekomst van de wijkgemeente doen een beroep op de deskundige ondersteuning van
Kerkplein7. Deze collecte is bedoeld voor dekking van de voor 2017 toegezegde bijdrage aan Kerkplein7.

23 september Diaconie Plaatselijke instellingen (Present)
De Stichting Present Apeldoorn slaat een brug tussen mensen die iets hebben te geven en mensen die daarmee
geholpen kunnen zijn. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor (groepen) vrijwilligers om zich
in de eigen woonplaats in te zetten voor o.a. het doen van klussen in huis, voor contacten met statushouders en
vluchtelingen. Voor één dagdeel of voor langere tijd zetten mensen uit b.v. het bedrijfsleven en uit kerken zich in
voor kwetsbare mensen. De collecte is bestemd voor ondersteuning van dit werk.
30 september Diaconie Kerk en Vluchteling 3
Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug
kunnen naar het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling voor hulp en
advies. Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg. Het noodfonds kan in die
gevallen ondersteunen met een vergoeding van medische kosten. Met uw bijdrage voor de Stichting Kerk en
Vluchteling kunnen deze mensen, die al wat langer in Nederland wonen, geholpen worden.

