
Collectedoelen juli en augustus

4 juli - Stichting Leergeld Liemers
Collecte voor Stichting Leergeld de Liemers heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een
sociaal isolement raken als ze niet kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Met
name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen hebben. Leergeld
vindt dat alle kinderen mogen meedoen. De stichting richt zich op alle schoolgaande kinderen
van 4 tot 18 jaar binnen de Gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland.
Stichting Leergeld de Liemers te Zevenaar, NL93 RABO 0158 081609

11 juli - Stichting Schuilplaats
Stichting Schuilplaats is een landelijke interkerkelijke hulpverleningsorganisatie.
Medewerkers van deze stichting begeleiden mensen die vastgelopen zijn en helpen hen weer
op weg om nieuw perspectief te zijn. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle
mensen vormt hun belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die om hulp
komen vragen. De Stichting zet zijn vakkennis en deskundigheid in om hun cliënten te
begeleiden in hun sociale problemen. Uw gift is welkom op NL79 RABO 0393 311988.

18 juli - Actie Vakantietas (Kerk in Actie)
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld
hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol
speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare
gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze
rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten
waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

25 juli - Voedselbank Montferland
Stichting Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere
dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze
gratis ter beschikking aan huishoudens die (tijdelijk) onvoldoende in hun levensbehoefte
kunnen voorzien. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de Gemeente Montferland
bestreden. Giften kunnen overgemaakt worden op NL20 RABO 0155 003658.

1 augustus - Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland staat voor 'geloof in herstel' en bezoekt gevangenen vanuit de
Bijbelse opdracht: "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen" (Mattheüs 25:36).
Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen
selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod.
Gevangenenzorg Nederland maakt ‘geloof in herstel’ concreet door het inzetten van
vrijwilligers, die in gesprek gaan met (ex-) gevangenen en hun familieleden. Zij bieden een
luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische
ondersteuning, bijv. bij het zoeken naar een baan na detentie. Zij hopen hen hiermee een
nieuw perspectief te geven, zodat er afstand gedaan kan worden van een criminele
levenswijze. NL61 INGB 0006 391416 Gevangenenzorg Nederland

8 augustus - Stichting Orhei Moldavië
De missie van stichting Orhei is gerelateerd aan de Bijbelse opdracht van Jezus Christus: het
helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme
minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld de eigen situatie te
verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst. Sommige
woningen zijn zo slecht dat directe hulp noodzakelijk is. Woningen die opgetrokken zijn van
klei en stro en totaal geen voorzieningen hebben zoals toilet, stromend water of gas. Er zijn
woningen bij die niet eens vloeren van hout of beton hebben en waar kleden gewoon op de



modder liggen. Deze kleden rotten en stinken enorm. Dat dit voor de gezondheid van kleine
kinderen bijzonder slechte omstandigheden zijn, behoeft geen betoog. De verhalen van deze
gezinnen zijn schrijnend. Stichting Orhei bouwt letterlijk aan een nieuwe toekomst voor deze
mensen en met name de kinderen. www.orhei.nl NL61 INGB 0007 488680.

15 augustus - Kerk in Actie Pakistan
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als
tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt
veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van
trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt
houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee.
Onder hen zijn veel jongeren! www.kerkinactie.nl/christeninpakistan

22 augustus - Stichting de Pietersberg
Diaconieën uit het hele land hebben in 1993 de oprichting van Pastoraal Diaconaal Centrum
De Herberg mogelijk gemaakt. Daarom is de Herberg eerst en vooral een verlengstuk van de
plaatselijke gemeente: pastoraal en diaconaal. Op een andere manier was de Herberg er nooit
gekomen en ook nooit in stand gebleven. Het is een fijne plek voor mensen die op de een of
andere manier in het leven vastgelopen zijn. Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En
dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren,
problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of
mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te
hanteren zijn. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging
van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm
nodig heeft. https://pdcdeherberg.nl  NL58 RABO 0302 263330.

29 augustus - MAX Maakt Mogelijk
Tientallen grootouders in Moldavië zorgen noodgedwongen voor hun kleinkinderen, omdat
ouders naar het buitenland vertrekken. De volledige financiële zorg komt daardoor neer op de
grootouders. Veel van hen zijn genoodzaakt om weer aan het werk te gaan, zonder dat er een
oplossing is voor de opvang van de kleinkinderen. In sommige gevallen werken de kinderen
mee op het land. MAX Maakt Mogelijk wil deze grootouders steunen met voedselpakketten,
medische zorg, kleding, schoolspullen en opknappen van het huis. Helpt u mee?
https://www.maxmaaktmogelijk.nl/projecten/moldavie-gaarkeuken-
capaglia/MaxMaaktMogelijk  NL33 INGB 0000 004567
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