Zondag 7 oktober
1e collecte: Collecte ten bate van de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op
Sulawesi. De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft tot
nu toe aan zeker 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental
de komende dagen nog zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de
steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water,
voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en
medische hulp.
Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op
een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn:
"Zojuist kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp
hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat
overleefd." Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig!
Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekeningnummer NL87 INGB 0004
9753 30 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze onder
vermelding van rampencollecte Sulawesi.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/tsunami-en-aardbevingen-sulawesiindonesie#more-info

2e collecte: PKN Kerk en Israël: Het gesprek gaat altijd door.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de
eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelĳk voelt ze
zich ook verbonden met Palestĳnse christenen en komt ze op voor recht en
gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods
Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke
gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël,
ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en
netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat
theologische bezinning en informatie combineert. Voor het komende jaar is het
speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bĳ wat de verbondenheid met Israël
betekent.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/protestantse-kerk-collecte-kerk-enisrael-israelzondag-2

Zondag 14 oktober
1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat Nepal: Leven van vis en ecotoerisme in
Nepal. De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot
acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is
chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de
bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het
Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het
uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en
overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van
groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele
jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt
u dit vernieuwende project!
https://www.kerkinactie.nl/projecten/leven-van-vis-en-toerisme-in-de-bergen-vannepal

2e collecte: Sectiewerk. Omzien naar elkaar en ontmoeting met buurtgenoten zijn
belangrijk. De sectiekas helpt dit mogelijk te maken. Bij bijzondere gelegenheden
wordt soms een attentie meegenomen.
3e collecte: Bloemenfonds. De verzorging van de bloemen wordt door enkele
vrijwilligers gedaan. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen gebracht naar
een ziek gemeentelid, een huwelijksjubileum.
Zondag 21 oktober
1e collecte: Klein Heideveld. Klein Heideveld in Heelsum. Klein Heideveld is een
prachtig landhuis in Heelsum met een diaconale traditie. Jaap en Marita van
Meerveld gebruiken dit huis om hun droom waar te maken: een open en gastvrij huis
te zijn dat ze openstellen voor de mensen die op hun weg komen. Door o.a. de
inloopochtenden, gastenkamers en andere activiteiten geven zij hun droom vorm en
waar het kan wordt samen gewerkt met locale stichtingen, welzijnsinstellingen of
diaconieën. De diaconie ondersteunt dit initiatief van harte.
www.kleinheideveld.nl

2e collecte: Pastoraat. Pastoraat wordt verzorgd door predikanten, ouderlingen en
sectiemedewerkers.
3e collecte: Kledingbank. Stichting Kledingbank Wageningen is opgericht in 2010 en
verstrekt o.a. kleding, schoenen, beddengoed en handdoeken aan mensen die het
hard nodig hebben, maar het zelf (momenteel) niet kunnen betalen. Mensen die in
het bezit zijn van een voedselbankpas of met een doorverwijzing van een
maatschappelijke organisatie kunnen bij ons terecht. De Kledingbank Wageningen is
een particulier initiatief en wordt mogelijk gemaakt door sponsors en vrijwilligers.
http://www.kledingbankwageningen.nl/

Zondag 28 oktober (HA)
1e collecte: Voedselbank. Voedselbank Steunpunt Neder-Veluwe. De
grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed
voedsel.
http://www.voedselbanknederveluwe.nl/

2e 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.

