Inzamelingen in de maand januari 2021.
Datum 1e inzameling
Hospices Stedendriehoek.
3
In Apeldoorn, Zutphen en Deventer zijn
hospices gevestigd. Zij zijn een gastvrij huis
voor mensen in de laatste fase van hun
leven.
De professionele zorg wordt verleend door
de eigen arts of door de huisartsen uit de
omgeving, en door een vast team van
verpleegkundigen. Palliatieve zorg vormt
een essentieel onderdeel van deze zorg.
Goede zorg in de terminale levensfase is
ons uitgangspunt, op een wijze die past bij
de gast en zijn naasten en recht doet aan
hun wensen.
De hospices ontvangen slechts in beperkte
mate een vergoeding van de overheid voor
de kosten van levensonderhoud en
huisvesting. Aan de gasten wordt gevraagd
zo mogelijk een vrijwillige bijdrage te geven
voor deze kosten. Dit dekt maar een klein
deel van deze uitgaven.
De inzameling van vanmorgen gaat naar dit
doel.

Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470

Eindinzameling
Diaconaal werk.

Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470

10

Nationaal fonds kinderhulp.
Kinderhulp helpt kinderen en jongeren in
armoede van 0 tot 21 jaar die in ons land
opgroeien in armoede.
Dit doen we door simpele dingen, waar
andere instanties niet mee kunnen helpen,
tóch mogelijk te maken. Dit doen we altijd
via maatschappelijke organisaties.
Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker,
bewindvoerder, wijkteam van de gemeente
of jeugdhulpverlener. Zij weten welke
kinderen echt onze hulp nodig hebben en
kunnen bij ons een aanvraag voor een kind
indienen.

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Bankrek.nr. NL80INGB 0000 4040 40
Nationaal fonds Kinderhulp Deventer

Diaconaal werk.

Bankrekening Diaconie:
NL14RABO 0362858470

17

Goed toegerust aan de slag in de kerk

Fair Climate (2% fonds).

Fair Climate is een programma van ICCO en Kerk in
In onze protestantse kerken zijn
Actie. Fair Climate werkt in elf
ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in
tienduizenden mensen actief. Dit werk
gebeurt op allerlei terreinen: van pastoraat Nederland aandacht voor klimaatverandering. Fair
tot missionaire presentie, van diaconaat tot Climate doet dat samen met andere organisaties
jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met in binnen- en buitenland.
Uitgangspunt van Fair Climate is dat
een divers trainingsaanbod helpt de
klimaatverandering moet worden tegengegaan,
academie van de Protestantse kerk zowel
zonder dat de duurzame ontwikkeling van arme
professionals als vrijwilligers om hun taak
landen beperkt wordt.

zo goed mogelijk te doen. Met de
trainingen vergroten werkers in de kerk hun
kennis, ze doen ideeën op en wisselen
ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
aan de slag!
overmaken naar:
Bankrek. nr NL62INGB 0000 000 456
U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Bankrek.nr. NL10ABNA 0444 444 777
o.v.v. Coll. Ondersteuning gemeenten januari
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Een kerk van betekenis.

Diaconaal werk.

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp
welkom is. Een moestuin voor de hele
buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen Bankrekening Diaconie:
die een praatje willen. Kerken zijn creatief NL14RABO 0362858470
in het zoeken naar verbinding met hun
omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van
betekenis voor voor hun dorp of stad en
laten ze zien dat het evangelie goed nieuws
is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in
Nederland ondersteunt missionairdiaconale initiatieven van gemeenten, want
zo zijn we een kerk van betekenis.

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Protestantse kerk
Bankrek. Nr. NL10ABNA 0444 444 777
o.v.v. Missionair werk januari
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Sirkelslag: interactief bijbelspel

Diaconaal werk.

Bankrekening Diaconie:
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP,
NL14RABO 0362858470
Jong Protestant, spelen kinderclubs en
jeugdgroepen op eigen locatie een
interactief spel. Ze voeren als groep
uitdagende opdrachten uit en strijden
tegen andere groepen in heel Nederland
om de hoogste score. De groepen staan via
internet en sociale media met elkaar in
verbinding. Sirkelslag is een ideale manier
om ongedwongen bezig te zijn met
geloofsonderwerpen waarin altijd een
bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in
gemeenten vaak een missionaire rol. Er is
een kant-en-klaar programma voor twee
leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar)
en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar).

U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks
overmaken naar:
Jeugdwerk Protestantse kerk
Bankrek.nr. NL 52ABNA 0414 141 415

