
   Toelichtingen op de diakonale collecten 3e kwartaal 2020: 

 
5 juli:       Diaconiecollecte tbv ouderenactiviteiten tlv wijkkassen. 
                 Door de wijkdiaconieën worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze  
                 oudere en/of alleengaande gemeenteleden ten laste van de wijkkas. 
 
12 juli:     Diaconiecollecte tbv bestrijding algemene kosten. 
                 Het College heeft op jaarbasis een aantal algemene kosten op haar rekening,  
                 zoals adminstratieve kosten, abonnementsgelden, bankkosten e.d. welke uit de  
                 algemene middelen worden betaald.     
 
19 juli:      Diaconiecollecte voor het werk van de PKN.  

                        Onze Protestantse Gemeente is aangesloten bij de Landelijke organisatie van de  
                        Protestantse Kerk in Nederland, waarvan de Dienstenorganisatie ondersteunend  
                        is voor de regionale en plaatselijke kerken. Haar diakonale werk wordt met name  
                        uitgevoerd door Kerk in Actie. Het College maakt dankbaar gebruik van hun  
                        ervaringen en informatie. 

 
26 juli:     Diaconiecollecte voor lokale projecten.  
                 We denken hierbij aan ondersteuning van organisaties als b.v. Dorcas, Het Toon  
                 Hermanshuis, de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank en door de diaconie 
                 opgezette zaken als het Microkredietfonds bij de SWW. 
 
2 aug:      Diaconiecollecte tbv wijkkassen. 
                 Door de wijkdiaconieën worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze  
                 gemeenteleden, welke ten laste van de wijkkas mogen worden gebracht. Ook   
                 abonnementen, aanschaf infomateriaal en adminstratieve kosten, naast hulp ter 
                 ondersteuning van gemeenteleden en attenties bij feestdagen. 
 
9 aug:      Diaconiecollecte is 3e Wijkdoelcollecte. 
                 Deze zondag is de collecte in elke wijk voor een eigen Wijkdoel te besteden.   
                 De Wijkdiaconieën zorgen zelf voor verdere publicaties omtrent het doel. 
                 N.B.: indien er een Kerk en Schooldienst is wordt deze collecte verschoven. 
 
16 aug:    Diaconiecollecte voor Inloopuur. 
                 Kosten voor het Inloopuur De Haven en hulp die van daaruit wordt geboden 
                 komt voor een groot deel op de rekening van ons College van Diakenen. Het  
                 Inloopuur heeft een laagdrempelige sociale functie m.n. voor de mensen op de  
                 rand van de armoedegrens en/of schuldproblematiek. Het Inloopuur is gevestigd  
                 in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van het Leger des Heils (Schutstraat). 
 
23 aug:    Diaconiecollecte voor Landelijke quota. 
                 Het College van Diakenen heeft een verplichte afdracht aan de landelijke  
                 organisatie van Prot. Kerken in Nederland en is aangesloten bij INLIA (Charter 
                 van Groningen), bij de Gemeenschap van Kerken, bij de Federatie van 
                 Diakonieën en bij de NVOC (de steunvereniging van Oiko Credit). 
 
30 aug:    Diaconiecollecte tbv ouderenactiviteiten tlv wijkkassen. 
                 Door de wijkdiaconieën worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze  
                 oudere en/of alleengaande gemeenteleden ten laste van de wijkkas. 
 
6 sept:      Diaconiecollecte voor wijkkontaktwerk. 
                  Door de wijkgemeenten worden (pastorale en diakonale) contacten onderhouden 
                  binnen de wijken. Bezoeken bij welkomst, geboorten, jubilea e.d. gaan gepaard  
                  met een attentie namens de wijkgemeente. Ook  steun voor activiteiten om het  
                  onderlinge contact te verstevigen zoals “burenmaaltijd” of  “samen in de herberg”. 
  
13 sept:    Diaconiecollecte voor financiële hulp vanuit het Inloopuur. 
                  Kosten voor het Inloopuur De Haven en hulp die van daaruit wordt geboden 
                  komt voor een groot deel op de rekening van ons College van Diakenen. Het  
                  Inloopuur heeft een laagdrempelige sociale functie m.n. voor de mensen op de  
                  rand van de armoedegrens en/of schuldproblematiek. Het Inloopuur is gevestigd  
                  in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van het Leger des Heils (Schutstraat). 



 
 
20sept:     Diaconiecollecte tbv bestrijding algemene kosten. 
                 Het College heeft op jaarbasis een aantal algemene kosten op haar rekening,  
                 zoals adminstratieve kosten, abonnementsgelden, bankkosten e.d. welke uit de  
                 algemene middelen worden betaald. 
 
 
27 sept:    Diaconiecollecte:  2e Centrale Doelcollecte. 
                  De 2e Centrale Doelcollecte wordt nog nader vastgesteld door het College van  
                  Diakenen.  
 
Inzamelingen tijdens viering van het Heilig Avondmaal.  
In het 3e kwartaal van dit jaar zal de opbrengst van de collecten tijdens de vieringen van het Heilig 
Avondmaal worden besteed aan het Hulpproject van Kerk in Actie “Help een stille coronaramp  
voorkomen”. Deze actie is bedoeld voor hulp bij verstrekking van voedsel, medische voorzieningen 
en schoon drinkwater in diverse landen. Kerk in Actie heeft hiervoor een ingeschat bedrag van  
€ 1,2 miljoen nodig. In samenspraak met de Commissie Zending Werelddiakonaat en 
Ontwikkelingshulp (ZWO) en het Diakonaal Platform Hoogeveen (DPH) heeft het College van 
Diakenen haar ondersteuning verleend aan dit zeer diakonale doel. Wij geloven, dat uw (geldelijke) 
steun een bijdrage is voor het lenigen van deze noodzakelijke hulp aan onze medemensen. 


