Inzamelingen in de maand maart 2019.
Datum 1e inzameling
Stichting Present Deventer.
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Hoe werkt Present?
Present slaat een brug tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee
geholpen kunnen worden. Als makelaar in
vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid
voor vrijwilligers om zich in de eigen
woonplaats in te zetten voor mensen die te
maken hebben met armoede, een slechte
gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1
dagdeel of voor langere tijd.
Voor vrijwilligers
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben
te bieden en mensen die daarmee geholpen
kunnen worden. Dat is de missie van Present!
Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de
mogelijkheid om je als groep of individu in je
eigen woonplaats in te zetten voor mensen die
te maken hebben met armoede, een slechte
gezondheid of een sociaal isolement.
Voor hulpverleners
Als professional in zorg en welzijn heb je een
hart voor je cliënten en wil je veel voor hen
betekenen. Helaas wordt je vaak beperkt door
tijd en budget. Ondersteuning door een groep
vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn.
Present biedt die vrijwillige hulp aan.
Zomerpakkettenactie
In 2018 organiseerden we als Present Deventer
voor het eerst een zomerpakkettenactie. Een
zomerpakket, bedoeld om de zomertijd voor
gezinnen die het niet breed hebben en voor wie
de zomer niet zo’n leuke periode is, nèt een
beetje zonniger te maken. De pakketten
worden samengesteld door (Present)
vrijwilligers.

Eindinzameling
Fair Climate (2% fonds).
Fair Climate is een programma van ICCO en
Kerk in Actie. Fair Climate werkt in elf
ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in
Nederland aandacht voor klimaatverandering.
Fair Climate doet dat samen met andere
organisaties in binnen- en buitenland.
Uitgangspunt van Fair Climate is dat
klimaatverandering moet worden
tegengegaan, zonder dat de duurzame
ontwikkeling van arme landen beperkt wordt.
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Voorjaarszending.
Kerk zijn in woord en daad.

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder
het communisme een sluimerend bestaan.
Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n
voegen. De bevolking zoekt naar houvast
en zingeving: kerken groeien. Door de
verslechterende economie neemt ook de
armoede toe.
Om als kerk beter voorbereid te zij n op
haar groeiende (diaconale) taak is er veel
behoefte aan kennis over de Bijbel,
theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt
kerken, predikanten en vrij willigers in Cuba
een nieuw begin te maken. We
ondersteunen theologische opleidingen en
helpen kerken diaconale activiteiten op te
zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en
verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse
kerken met uw Voorjaarszendingscollecte,
zodat zij in woord en daad kunnen
getuigen.

Diaconaal werk.
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Collecte Diaconaat.

Vluchtelingenwerk Voorst.

Verlaat de gevangenis…. En Dan?

De vrijwilligers en beroepskracht van
Veel gevangenen willen na het uitzitten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen
hun straf een nieuw leven opbouwen. Op
in Voorst. We begeleiden hen bij hun
eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Exasielprocedure, huisvesting, integratie, taal en
gedetineerden hebben vaak schulden, geen werk.
woonruimte, geen werk en geen sociaal
netwerk. Stichting Exodus Nederland en
Gevangenenzorg Nederland,
partnerorganisaties van Kerk in Actie,
bieden hen de kans te werken aan een
succesvolle terugkeer in de samenleving.
Tijdens hun detentie worden gevangenen
bezocht door vrijwilligers. Zij bieden een
luisterend oor, stellen vragen en proberen
iemand verder te helpen door morele en
praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij
het zoeken naar een baan na de detentie.
Veel gedetineerden willen na het uitzitten
van hun straf de criminaliteit graag achter
zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel
op eigen kracht te doen. Met een woon- en
werkprogramma krijgen ex-gedetineerden
de kans hun leven na gevangenschap weer
op te bouwen.
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4U2Develop.

Collecte Kinderen in de knel.
Stop kinderarbeid in India.

Toelichting tijdens de dienst
door Cora Jansen.

In dit droge landbouwgebied Narsapur
kunnen families maar nauwelijks rondkomen.
In dit district in de Indiase deelstaat Telangana
moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase
organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken
van kinderarbeid en deze achtergestelde
kinderen nieuwe kansen bieden door
onderwijs.
Dat is alleen te bereiken als alle betrokken
partijen met elkaar willen samenwerken: als
ouders zich bewust worden van het belang
van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan
beschermen, als kinderen beseffen hoe
belangrijk onderwijs is en wat hun rechten
zijn, als leraren niet verzuimen en goed
onderwijs bieden, als de overheid haar
verantwoordelijkheid neemt.

31

Collecte Missionair.
Pionieren rond zingevingsvraagstukken.

Verspreid over heel Nederland ontstaan
nieuwe vormen van kerkzijn, zoals
kliederkerken, pioniersplekken en
monastieke initiatieven. De initiatiefnemers
zoeken actief naar manieren om het
evangelie met onze medelanders te delen
en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op
dit moment zijn er meer dan honderd
pioniersplekken, nieuwe
geloofsgemeenschappen voor mensen die
niet naar de kerk gaan. In Rotterdam
bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk
Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge
gestart, een multiculturele gemeenschap
waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met
een andere culturele achtergrond een
geestelijk onderdak vinden. De
Protestantse Kerk ondersteunt startende
pioniersplekken. Collecteer mee, zodat de
komende jaren nog meer nieuwe
initiatieven van start kunnen gaan om als
kerk weer zichtbaar aanwezig te zijn in
Nederland.

Diaconaal werk.

