Collectebeschrijvingen Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze september 2018
Zondag 9 september, VBK, startzondag
1e collecte: St. De Vrolijkheid. De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid
– de Vrolijkheid – organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra
creatieve activiteiten.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar.
Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en
onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen
achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.
De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid organiseert voor deze
kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Dans, theater,
muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Het doel is
om het zelfvertrouwen en het talent van kinderen te ontwikkelen én om hen even
kind te laten zijn.

https://www.kerkinactie.nl/projecten/activiteiten-voor-kinderen-inasielzoekerscentra#more-info
2e collecte: Landelijke PKN-collecte voor het Jeugdwerk. Het blĳft een hele uitdaging
om inspirerende en aantrekkelĳke activiteiten te organiseren voor kinderen en
jongeren. Goede materialen en werkvormen zĳn daarbĳ het allerbelangrĳkste. En dat
is wat JOP, Jong Protestant, levert! Via de website jop.nl zĳn honderden materialen
en ideeën direct en gratis toegankelĳk, zoals een werkvorm over Pasen en
activiteiten rondom thema’s als duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en
zorg voor de schepping. Ook zĳn er trainingen op allerlei terreinen van het
jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.
Met uw bĳdrage aan de collecte maakt u het mogelĳk dat JOP meer materialen en
trainingen ontwikkelt om plaatselĳke jeugdwerkers te ondersteunen bĳ hun
belangrĳke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Van
harte aanbevolen.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/protestantse-kerk-collectejeugdwerk-4
Zondag 16 september, VBK
1e collecte: Hospices in de regio. Wanneer je te horen hebt gekregen dat je niet
meer beter zult worden en dat je binnen enkele maanden zult overlijden aan een
voortschrijdende ziekte, dan kan het heel donker worden in je leven. Allerlei vragen
komen op je af, bijvoorbeeld over hoe je afscheid moet nemen van je dierbaren, wat
je allemaal moet regelen en hoe de laatste fase van je ziekte zal zijn.

De ervaring leert dat het een wereld van verschil maakt als je in die fase wordt
omringd door mensen die je echt kunnen helpen. Mensen die gespecialiseerd zijn in
terminale zorg, maar ook mensen die jou en je dierbaren kunnen begeleiden in het
proces van afscheid nemen. Die zorg en aandacht is er in Hospice Rozenheuvel in
Velp, Hospice Wageningen-Renkum en in Hospice Opella. Als diaconie vinden we
het belangrijk dat er een goede plek is waar iedereen terecht kan in die laatste fase,
ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht.

2e collecte: PKN Vredesweek. Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65
miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie
toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen
we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een
luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken
aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie
en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/protestantse-kerk-collectevredeswerk-vredesweek-wereldwijd
3e collecte: Jeugdwerk. Als kerk willen we blijven groeien en bloeien. Aandacht voor
de jeugd is daar onderdeel van want de jeugd heeft de toekomst. De opbrengst van
deze collecte is onder andere bestemd voor het clubwerk, het jeugdkamp en de
jeugddiensten.
Zondag 23 september, 9.30 uur, VBK
1e collecte: ZWO-collecte voor Tear: Project voor sociale opbouw in de arme wijk
Nova Pousada in Sabinópolis, Brazilië. Tear steunt in deze wijk het sociale werk van
Bem Estar do Menor, een organisatie die is voortgekomen uit een Nederlandse
pinksterzending.
BEM zet zich sinds een paar jaar in voor deze wijk. Dat doen de medewerkers van
BEM in nauwe samenwerking met de bewoners zelf. Vertegenwoordigers van de wijk
worden bij elkaar gebracht om te praten over de problemen die er zijn en wat de
gemeenschap kan doen om deze problemen aan te pakken.
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de bouw van een buurtcentrum. Nu
vinden hier met steun van Tear allerlei activiteiten plaats. Zo zijn er onder andere
vrouwengroepen opgezet. Tijdens de samenkomsten leren deze vrouwen
handwerken. Door hun werk te verkopen kunnen ze wat geld verdienen.
Veel activiteiten zijn gericht op kinderen en tieners. Zo is er een kinderdagverblijf
voor baby’s en tegelijk krijgen de moeders voorlichting over voeding, groei en

opvoeding. Verder is er naschoolse opvang, kinderen uit de wijk krijgen muziekles en
er zijn bijbellessen en ontspannende activiteiten voor tieners.
https://www.tear.nl/wij/projecten/brazilië/sociale-opbouw-een-arme-wijk-sabinópolis
2e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering van het gemeente-zijn worden
contactmomenten en diverse activiteiten georganiseerd waaraan, naast een eigen
bijdrage, extra kosten verbonden zijn.
3e collecte: “Het Stoelenproject De Duif “in Arnhem. Dit is een project voor een
laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen. Het project is in de
winter, van medio oktober tot medio april, elke nacht geopend. Per nacht biedt het
aan zo'n 20 mensen gratis een dak, warmte en iets te eten.
http://www.stoelenprojectdeduif.nl/

9.00 uur, OK, Engelse dienst
1e collecte: collecte ten bate van de OK
OK, Evensong
1e collecte: Muzikale ondersteuning diensten. Muziek opent onze geest en
kerkdiensten worden extra feestelijk wanneer er bij voorbeeld een koor aanwezig is
in een kerkdienst. Om ook in de toekomst muzikanten en koren uit te kunnen
nodigen is deze collecte bestemd voor muzikale bijdragen aan kerkdiensten.
Zondag 30 september, Ontmoetingskerk Doorwerth, Raad van Kerken

