
Collectes 4e kwartaal 2018 

 

7 oktober CNAP 5 

Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is in 2017 in het leven geroepen om mensen financieel te 

ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dit interkerkelijk fonds is 

opgericht 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. 

14 oktober Kerk in Actie Nepal 
Op deze WERELDVOEDSELDAG is de diaconale collecte bestemd voor Nepal. In de Rukum-regio levert 
de grond maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. Hierdoor is 35% van de kinderen 
onder de vijf jaar chronisch ondervoed. Samen met United Mission Nepal helpt Kerk in Actie de 
bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme te stimuleren. Gezinnen 
worden geholpen bij het verbouwen van groente en fruit. Door dit project hebben 1600 mensen het 
hele jaar door voldoende voedsel. Helpt u mee? 
 
21 oktober  Diaconie Vakantie minder draagkrachtigen 
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.  
 
 
28 oktober Diaconie Jeugdwerk 2 
Al vele jaren bezoeken grote aantallen Apeldoornse kinderen het Logeerhuis van Sint Nicolaas. 
Jongeren van 14 jaar en ouder worden toegerust en verkleed om rondleidingen te organiseren voor 
gezinnen met jonge kinderen. Met de bijdrage van de diaconie voor jeugdwerk kan Kerkplein7 deze 
activiteiten ondersteunen en bijdragen aan het Meet and Eat feest voor gezinnen aangesloten bij de 
St. Kinderdroomwens. Het Logeerhuis krijgt geen subsidie en draait naast het enthousiasme van ruim 
150 vrijwilligers volledig op sponsoring en entreegeld. 
 
4 november  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 uit de directe omgeving van de buurt een verschil te kunnen 
maken. 
 
7 november Dankdag (woensdag)  Diaconie Algemene middelen diaconie  
Als er in uw wijkkerk op Dankdag een dienst wordt gehouden is de diaconale collecte bestemd 
voor de algemene middelen van de Diaconie. 
 
11 november Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat 
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt 
moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een 
woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven weer op te bouwen. Meer dan 
1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - bezoeken gedetineerden in gevangenissen, of 
begeleiden kinderen bij  een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij  daarmee 



4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met uw bijdrage wordt (ex-
)gedetineerden perspectief geboden op een beter leven tijdens en na hun gevangenschap. 
 
18 november  Diaconie Citypastoraat 3  
Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de Deventerstraat zetten 
zich in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze zorgen voor een kopje koffie of 
een maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar 
ook voor ondersteuning van de beroepskracht is geld nodig. De kerken van Apeldoorn dragen met 
deze collecte bij aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers van het Inloophuis. 
 
25 november Gemeentediaconaat 5 kerstattenties 
 
2 december  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. 
 
9 december 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.   

16 december  Diaconie Kerkplein7 4  
Kerkplein7 ondersteunt wijkgemeenten die op zoek zijn naar nieuwe vormen van gemeente-zijn. Het 
gaat om activiteiten met een diaconaal of maatschappelijk doel. Maar Kerkplein7 heeft ook 
bijgedragen aan acties als Serious Request, zoals door het organiseren van de bijbelmarathon in 
2017. Deze collecte is een bijdrage aan het werk van Kerkplein7. 
 
23 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. 

 

24  December  (zondag) Kerstnachtdienst  Bijzonder diaconaal doel  *4  

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  

Kerst - Licht aan Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf 

miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon 

en Jordanië waar zij in extreme armoede leven. Kerk in Actie steunt via een netwerk kerken en 

kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië met voedselpakketten, hulp bij het zoeken naar 

onderdak en werk, met medische en hygiënepakketten. Zij bieden psychologische hulp en zorgen 

ervoor dat betrokken vluchtelingenkinderen onderwijs kunnen volgen.   

30 december  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.  

 
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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


