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1. Inleiding, over moed en vertrouwen 

Vertrouwen in jongeren 

Afgelopen zomer streken we met een groep jongeren neer op een camping in Hekendorp 

rond het thema ‘Zorg voor de schepping’. We werkten in een voedselbos, discussieerden 

over wat er moet gebeuren, we maakten een kunstwerk van kringlooptextiel en waren 

creatief met muziek, theater, houtsnijwerk en fotografie. We wandelden en mijmerden 

over de schepping en we praatten rond het vuur over welke keuzes we maken om de aarde 

leefbaar te houden. Kofi Anan heeft eens gezegd: “Heb vertrouwen in de jongeren, geef 

ze een kans en ze zullen je verrassen.” En dat gebeurde ook, ik werd verrast.  

Een raar jaar 

Het was een raar jaar. In januari 2020 hoorden we over een nieuw gevaarlijk virus dat in 

China was opgedoken en in maart kwam het virus in Nederland en zaten we ineens midden 

in een lockdown. Alles was anders. De pandemie bracht ziekte, dood, angst, verwarring, 

verlies en rouw. Voor mensen in de zorg was het een enorme opgave. En als gevolg van de 

lockdown was er ook eenzaamheid, verveling, verlies van werk, wereldwijd een toename 

van huiselijk geweld en een toename van mensen met psychische klachten en veel 

onzekerheid over alles wat tot dan toe zeker leek. En nu, najaar 2020 zitten we midden in 

de tweede Corona golf.  

Stroom van creativiteit en hulpvaardigheid 
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Maar de crisis bracht ook iets anders. Er kwam een stroom van creativiteit en 

hulpvaardigheid los. Mensen wilden iets voor een ander doen; een boodschap voor een 

oudere buurvrouw, zingen voor het raam van het verzorgingstehuis, kinderen maakten 

tekeningen, leraren maakten creatieve online lessen, kerken maakten mooie online 

vieringen en nog veel meer mooie initiatieven. Voor degenen die niet in een vitaal beroep 

werkten of een huis vol kinderen hadden, bracht de lege agenda soms rust, reflectie en 

ruimte voor iets nieuws. De lucht werd wat schoner, de wegen rustiger. We herontdekten 

de schoonheid van ons eigen land en de lente brak uit in volle pracht, ondanks alles.  

Wat er werkelijk toe doet 

In tijden van crisis beseffen we ineens wat er werkelijk toe doet. Dat las ik ook terug in het 

boek van de 90 jarige Eva Edith Eger ‘De keuze’. Te midden van de verschrikkingen van 

Auschwitz, waar ze in de tweede wereldoorlog als 17 jarig meisje terecht komt, zijn er de 

momenten van saamhorigheid, innerlijke kracht, vertrouwen en moed. Die momenten 

slepen haar de oorlog door. De rest van haar leven zijn getekend door die oorlogsjaren, 

maar telkens weer ervaart ze dat ze een keuze heeft, niet in wát haar overkomt, maar wel 

in hóe ze ermee omgaat. En in dat ‘hoe je ermee omgaat’ is vertrouwen cruciaal.  

Waar haal je die moed vandaan 

Het is niet moeilijk om vol vertrouwen te zijn als het leven makkelijk is en alles meezit. De 

kunst van het vertrouwen kun je pas oefenen in tijden van nood. En echte moed ontstaat 

pas dáár waar ook angst is. De angst onder ogen zien, is misschien wel de eerste stap in 

moedig zijn. Maar waar haal je die moed en dat vertrouwen vandaan?  

Dat ze er niet alleen voor staat 

Het afgelopen jaar ontmoette ik een vluchtelinge. Ze heeft verschrikkelijke dingen 

meegemaakt in haar herkomstland en haar toekomst is onzeker. We spraken elkaar 

meerdere keren en telkens was ik onder de indruk van haar innerlijke kracht en vertrouwen. 

Zij haalt dat vertrouwen uit het geloof. Ze ervaart dat ze er niet alleen voor staat, ze weet 

dat Jezus dichtbij is en haar steunt. In de momenten dat ze echt bang is, spreekt ze Zijn 

naam uit, telkens weer. En dat helpt haar om te blijven vertrouwen.   

Het vuur in ons hart brandende houden  

Vertrouwen is iets totaal anders als zeker weten. Martin Luther King zei: “Als je vertrouwen 

hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.” Zo kunnen we de ene 

voet voor de andere zetten, doen wat onze hand vindt om te doen en God zelf zal het vuur 

in ons hart brandende houden.   
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Een leefbare aarde 

De week over duurzaamheid met de jongeren in de zomer was het begin van een groter 

project, het Weilandklooster. Het ontstaan van dit project is ingegeven door het verlangen 

om bij te dragen aan een leefbare aarde. Niet alleen omdat de natuur waardevol is in 

zichzelf, maar ook omdat de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen op het spel 

staat. Soms kan mij de moed in de schoenen zinken als het gaat om die aarde. 

Klimaatsverandering, het uitsterven van soorten dieren, vervuiling van lucht en water, het 

gaat allemaal zo hard. Hoe kunnen we haar veilig stellen voor toekomstige generaties? Hoe 

kunnen we recht doen aan Gods liefde voor alles wat leeft?  

God schept en herschept 

Ik was verrast door de jongeren tijdens de week over duurzaamheid, verrast door hun 

inzicht in de klimaatproblemen en verrast om hun commitment om er iets aan te doen. Mijn 

vertrouwen groeide, omdat ik in deze jongeren zie dat mensen geschapen zijn met 

verstand, wijsheid, liefde, moed en creativiteit. Ik geloof dat God niet loslaat wat zijn hand 

is begonnen. God schept en herschept en dat scheppingsproces gaat door, tegen alle 

vernietiging en verdrukking in.  

Misschien komt alles goed 

In maart 2020 startten we met de website www.lichtvoorgouda.nl om alle Goudse Corona 

hulp vindbaar te maken op één website en om in de vorm van ‘Lichtpuntjes’ troost en hoop 

te bieden in de vorm van blogs, gedichten, gebeden, foto’s en schilderijen. Een aantal 

Goudse predikanten, schrijvers en kunstenaars droegen bij aan de lichtpuntjes. Één van de 

Lichtpuntjes ging over het liedje ‘Alles is gezegend’ door Tyfoon. Toen ik naar de videoclip 

keek en de tekst en muziek hoorde, werd ik geraakt: een jonge donkere jongen in de 

Hollandse polder die zingt over zijn zoektocht naar licht en zin, die praat tegen God en weet 

van vergeving, en die ondanks de donkere nachten uit volle borst kan zingen ‘Misschien 

komt alles goed’.  Voor mij verwoord dat ten diepste wat vertrouwen is.   

Alles is gezegend 

Misschien komt alles goed 

En alles heeft een reden 

Al weet ik vaak niet hoe 

Oh-oh-oh-oh-oh (Hey) 

Ik weet niet wat we doen 

Het lijkt genoeg 

Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis 

Zolang we gewicht geven aan licht 

En ik heb nachten dat ik denk: ‘Man, wat heeft het voor zin?’ 

http://www.lichtvoorgouda.nl/
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Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind 

Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar het begint 

Tyfoon, april 2020 

Terugblik én vooruitblik  
 

Dit werkverslag is een blik op het diaconale werk in Gouda en mijn inzet daarin als diaconaal 

consulent. Het is geschreven voor de vrijwilligers in de kerken, voor de partners in het 

sociaal domein en voor ambtenaren en politici van de gemeente Gouda. In hoofdstuk 2 

worden de taken van de diaconaal consulent beschreven en in hoofdstuk 3 komen de 

projecten en activiteiten van het afgelopen jaar aan bod. Dat jaar loopt van oktober 2019 

tot en met oktober 2020. In hoofdstuk 4 beschrijf ik de nieuwe plannen voor het 

Weilandklooster en in hoofdstuk 5 geef een korte vooruitblik naar 2021. 

Joyce Schoon 
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2. Het werk van de diaconaal consulent 

De diaconaal consulent ondersteunt, initieert en verbindt zodat iedereen mee kan doen in 

het werk van zorg, recht en vrede. In dit hoofdstuk lees je wat de werkvelden zijn van de 

diaconaal consulent.  

2.1 Ondersteunen van vrijwilligers 
Mijn eerste taak is het ondersteunen van vrijwilligers in de kerken. Ik ben vraagbaak, denk 

mee bij hulpvragen, geef workshops en cursussen en informeer vrijwilligers en 

gemeenteleden over relevante onderwerpen. Drie keer per jaar komt de diaconale 

nieuwsbrief uit (oplage 1500). Een speciale groep vrijwilligers in de kerk zijn de diakenen. 

Zij bekleden het kerkelijk ‘ambt’ van diaken.  

Diakenen 

Diakenen werken vanuit hun hart en zijn praktisch ingesteld, ze willen graag wat dóen. Ze 

laten zich raken door de nood van een ander of door onrecht in de wereld. Ze zetten 

activiteiten op, bieden praktische hulp of denken mee voor een oplossing. Diakenen sporen 

de kerk en gemeenteleden aan om zich in te (blijven) zetten voor mensen dichtbij en verder 

weg en voor de schepping. De diaconaal consulent geeft elk jaar een cursus voor nieuwe 

diakenen over Bijbelse begrippen als barmhartigheid en gerechtigheid, over de organisatie 

van onze diaconie, belangrijke diaconale thema’s zoals armoede en eenzaamheid en over 

de sociale kaart van Gouda.  

Zes thema’s 

De thema’s waar de diaconie in Gouda zich op richt, zijn: armoedebestrijding, aandacht 

voor kwetsbare mensen, verbinding met vluchtelingen, wereldwijd 

ontwikkelingsprojecten ondersteunen, jongeren betrekken bij diaconale thema’s en ten 

slotte de zorg voor de schepping.  
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Rondom deze thema’s zijn vijf clusters en een werkgroep actief: Rijkdom & Armoede, 

Ouderen & Welzijn, Werelddiaconaat, Jeugddiaconaat, Kerk & Vluchteling en de 

werkgroep Groene Kerken. De diakenen uit de acht protestantse wijkkerken draaien mee 

in één van de clusters en/of in het college van diakenen (het bestuur van de diaconie). Als 

diaconaal consulent participeer ik in de clusters en werkgroepen en ondersteun de 

diakenen en vrijwilligers, door te luisteren, informeren, mee te denken, te verwijzen, of 

door mee te werken aan een diaconale activiteit. Soms bedenk ik samen met diakenen of 

vrijwilligers een nieuwe diaconale activiteit die aansluit bij één van de thema’s of bij de 

actualiteit. De afgelopen jaren was dat bijvoorbeeld de uitgave van het boekje ‘voor 

hetzelfde geld’, de culturele avond met vluchtelingen of een avond over mantelzorg.  

Hulpvragen 

Diakenen, vrijwilligers en gemeenteleden vragen mij om hulp en advies bij uiteenlopende 

situaties. Dit kan gaan om mensen in een problematische situatie, die een luisterend oor, 

praktische of financiële hulp nodig hebben. Ik denk mee en verwijs door of roep de hulp in 

van een professional. Soms is een hulpvraag complexer en blijf ik langer betrokken bij het 

begeleiden van de desbetreffende persoon en het meedenken met de betrokken 

hulporganisaties. Indien nodig kaarten we casussen aan bij de gemeente of bij 

hulpverleningsorganisaties, zodat de hulpverlening verbetert. 

Diaconale zondag 

Een keer per jaar organiseren de diakenen samen met hun voorganger een diaconale 

zondag. Met de diakenen bereid ik een thema voor, die elke wijkkerk op eigen wijze vorm 

kan geven. Dit jaar brachten we het werk van de Goudse diaconale stichtingen onder de 

aandacht. Onder andere Stichting Present, De Reling en het Maatjesproject voor 

statushouders hielden een presentatie over hun werk in de verschillende kerkdiensten. Zo 

krijgt het diaconale werk in de stad een gezicht voor gemeenteleden en ontstaat er meer 

betrokkenheid.    
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2.2 Verbinden 

Een tweede taak is om te informeren, verbinden en samen te werken met andere kerken, 

diaconale stichtingen, maatschappelijke organisaties en de burgerlijke gemeente in Gouda. 

Het is inspirerend om met zoveel verschillende mensen en organisaties samen te werken 

aan een zorgzame gemeenschap.  

Diaconaal Platform Gouda 

Tien Goudse kerken/diaconieën participeren in het Diaconaal Platform Gouda (DPG) en 

voelen zich medeverantwoordelijk voor het diaconaat in de stad. Waar mogelijk en 

gewenst bundelen zij hun krachten. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen, door 

de Goudse diaconale stichtingen te steunen met vrijwilligers en met geld en door samen 

nieuwe initiatieven op te zetten en te ondersteunen. Zo is Burennetwerk Gouda opgezet 

vanuit het DPG. Daarnaast is het DPG een gesprekspartner vanuit de kerken voor de 

burgerlijke gemeente op het gebied van zorg en welzijn. De actieve deelnemende kerken 

aan het platform zijn momenteel: De Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in 

Nederland (bestaande uit 8 wijkkerken), het Apostolisch Genootschap, de Vrije 

Evangelische Gemeente, de Gereformeerde Gemeente, de Vrijgemaakt Gereformeerde 

Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Rafaëlgemeente en de Federatie van 

Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige protestanten. De diaconaal consulent 

fungeert als secretaris van het platform, informeert over diaconale ontwikkelingen en doet 

voorstellen voor nieuwe initiatieven.  

Diaconale stichtingen 

De diaconie ondersteunt en werkt samen met de verschillende diaconale stichtingen in 

Gouda. Inloophuis Domino, ’t Swanenburghshofje, SchuldHulpMaatje, de Voedselbank en 

de Nonfoodbank zijn bij veel hulpverleners en vrijwilligers bekend. Het interkerkelijk 
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Noodfonds, de PCI en de Vincentiusvereniging geven hulp bij financiële problemen. 

Burennetwerk Gouda, Stichting Present, Netwerk Samen voor Goud en de christelijke 

vrijwillige thuishulp van de NPV bieden praktische en sociale hulp, De Reling is een 

christelijke stichting voor kamerbewoning met begeleiding voor jongeren van 17 tot en met 

24 jaar. Ik heb regelmatig contact met de diaconale stichtingen met betrekking tot 

hulpvragen of projecten of voor onderlinge afstemming. Eens per half jaar roep ik de 

coördinatoren/vertegenwoordigers van de diaconale stichtingen in Gouda bij elkaar om 

actuele ontwikkelingen met elkaar te delen en onderlinge afstemming en samenwerking 

te stimuleren.  

Jobhulpmaatje 

Een nieuwe loot aan de stam in Gouda is Jobhulpmaatje, een project van het 

Swanenburghshofje. Het is een training- en maatjesproject voor werkzoekenden. Juist nu 

met de economische recessie door Corona een zinvolle aanwinst voor Gouda.  

Contact met de burgerlijke gemeente 

De diaconaal consulent participeert regelmatig in verschillende overleggen met de 

gemeente Gouda, o.a. op het gebied van preventie en schulden en de integratie van 

statushouders. In Corona tijd, sinds maart 2020 is er regelmatig overleg tussen 

burgemeester Verhoeve, wethouder Dijkstra en de kerken. De consulent 

vertegenwoordigt in dat overleg het diaconale werkveld van de PKN kerken. Ook rondom 

het nieuwe project Weilandklooster is er contact met ambtenaren en wethouders van de 

gemeente Gouda en gemeente Krimpenerwaard. 
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2.3 Projecten initiëren en uitvoeren 
Een derde taak van de diaconaal consulent is het signaleren en het op de agenda zetten 

van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en het initiëren en vormgeven van nieuwe 

activiteiten en/of projecten. Nieuwe projecten initiëren betekent zien wat er nodig is, 

zaaien, mensen enthousiast maken, samenwerking zoeken en dromen over de mogelijke 

oogst. Het afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met het opzetten van de website 

www.lichtvoorgouda.nl en het Weilandklooster. In het volgende hoofdstuk kun je daar 

meer over lezen. 

  

http://www.lichtvoorgouda.nl/
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3. Terugblik op het afgelopen jaar  

De thema’s waar de diaconie in Gouda zich op richt, zijn: armoedebestrijding, aandacht 

voor kwetsbare mensen, verbinding met vluchtelingen, wereldwijd 

ontwikkelingsprojecten ondersteunen, jongeren betrekken bij diaconale thema’s en zorg 

voor de schepping.  

Terugkerende en nieuwe projecten 

De diaconie heeft in de loop van de jaren een aantal terugkerende activiteiten en projecten 

ontwikkeld die door de diakenen in de clusters georganiseerd worden. Nieuwe diakenen 

worden in deze activiteiten meegenomen en zo ontstaat er continuïteit van het diaconale 

werk Soms worden er nieuwe projecten of activiteiten ontwikkeld. Bij elk van deze nieuwe 

projecten is de diaconaal consulent betrokken als meedenker, vraagbaak, initiator, 

uitvoerder en/of verbindelaar. Sommige projecten konden helaas niet doorgaan door 

Corona. Andere projecten waren juist een initiatief dat aansloot bij de nieuwe situatie.   
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3.1 Corona gerelateerde projecten 
 

Website Licht voor Gouda 

Toen de Corona epidemie in Nederland uitbrak en door de lockdown iedereen thuis zat, 

kwamen er allerlei hulpinitiatieven van de grond. Om al deze initiatieven goed vindbaar bij 

elkaar te hebben, hebben we in korte tijd een nieuwe website in het leven geroepen: 

www.lichtvoorgouda.nl Op deze website vind je een overzicht van praktische hulp in 

Gouda, bemoedigende teksten en beelden en een overzicht van online vieringen in Gouda. 

Op de pagina ‘Lichtwerk’ waren alle Goudse Coronahulp-initiatieven te vinden, 

overzichtelijk onder elkaar met linkjes naar de desbetreffende websites van o.a. Samen 

voor Goud, Burennetwerk Gouda en Present.  Op de pagina ‘Lichtbronnen’ waren de linkjes 

naar de online vieringen te vinden van een heel aantal kerken. Op de pagina ‘kaarsjes’ kon 

je een virtueel kaarsje branden voor iemand.  

Op de pagina Lichtpuntjes stonden elke week nieuwe blogs, liedteksten, gedichten, foto’s 

en schilderijen  om de moed erin te houden en hoop te verspreiden. We vonden een heel 

aantal predikanten, kunstenaars, geestelijke verzorgers en andere vrijwilligers bereid om 

wekelijks of één keer inde twee weken content te leveren voor deze Lichtpuntjes. Alle 

berichten waren ook te lezen op Facebook.  

De eerste weken kregen we duizenden views op de website, met een piek van 800 per dag 

begin april. Later daalde dat langzaam af naar een aantal van gemiddeld 50 a 100 views per 

week.  

http://www.lichtvoorgouda.nl/
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Momenteel (najaar 2020) zijn we de website aan het ombouwen naar een platform voor 

het brede diaconale werk in Gouda. De Goudse diaconale stichtingen en de diaconieën van 

de kerken die zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform Gouda zijn op de site te vinden. 

De Lichtpuntjes worden voortgezet.  

Bijzondere acties vanuit de clusters 

De clusters hebben verschillende acties georganiseerd, om het isolement, veroorzaakt 

door Corona, te doorbreken. Zo heeft het cluster Kerk & Vluchteling twee keer een leuke 

attentie langs gebracht bij gezinnen van statushouders en de vrijwilligers van het 

ouderwerk hebben bij alle ouderen een plantje gebracht als teken van verbondenheid.   

Nieuwsbrief 

Toen de Corona epidemie uitbrak hebben we als diaconie geprobeerd de contacten met de 

verschillende doelgroepen gaande te houden. Sommige activiteiten moesten helaas 

gecanceld worden, maar er ontstonden ook weer nieuwe initiatieven. In de diaconale 

nieuwsbrief van maart stonden alle Corona initiatieven in Gouda op een rijtje. De brief is 

digitaal verspreid en bij gemeenteleden zonder internet in de brievenbus gedaan door 

vrijwilligers uit de gemeenten.    

Online collectes 

Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor uiteenlopende goeie doelen in 

Gouda, Nederland en in de wereld. Toen in maart de lockdown kwam en er geen fysieke  

diensten meer gehouden konden worden, organiseerden de kerken online vieringen. Er 

werd door de diaconie een collecte-app geregeld en de collectedoelen konden met een 

wekelijkse PowerPoint presentatie over het goede doel in de filmpjes gemonteerd worden. 

De collecte opbrengsten zijn gelukkig mooi op peil gebleven.   
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3.2 Armoedebestrijding 
Leven met weinig geld kan per persoon verschillend ervaren worden. Maar bijna iedereen 

die van (heel) weinig geld moet rondkomen heeft regelmatig last van psychische druk om 

de eindjes aan elkaar te knopen. Zodra er onverwachte uitgaven komen, kan de paniek 

toeslaan. Soms kan het gevoel van eigenwaarde in het geding komen, versterkt door 

negatieve beeldvorming in de samenleving. Als kinderen niet mee kunnen doen aan 

schoolreisjes, sport, muziek en feesten zoals Sinterklaas of geen spullen voor school zoals 

een computer of laptop kunnen aanschaffen, dan kan dat schaamte en isolatie tot gevolg 

hebben.  

Het cluster Rijkdom & Armoede 

De diakenen uit het cluster Rijkdom en Armoede onderhouden contacten met (financieel) 

kwetsbare gezinnen en individuen in Gouda. Ze bezoeken en begeleiden deze 

personen/gezinnen, regelen praktische zaken en/of schakelen professionele hulp in. Indien 

nodig wordt de hulp van de Voedselbank, Nonfoodbank, Schuldhulpmaatje of het 

Noodfonds ingeschakeld. Met kerst en voor de zomervakantie organiseert het cluster de 

‘attenties’. Deze ‘attenties’ bestaan uit een envelop met een geldbedrag om naar eigen 

inzicht te besteden aan iets leuks of belangrijks. Rond de 150 adressen (alleenstaanden of 

gezinnen) ontvangen een gift in december om met de feestdagen iets extra’s te hebben. 

In juni ontvangen 40 gezinnen nog eens een gift om met de kinderen iets leuks te doen in 

de zomer.  

  



16 
 

 
 
3.3 Aandacht voor kwetsbare mensen 
Gelukkig worden veel mensen gezond oud en doen senioren nog volop mee in de kerk en 

de samenleving. De kerk draait zelfs voor een groot deel op oudere vrijwilligers die zich 

veelzijdig inzetten voor al het kerkelijke werk. Voor mensen voor wie meedoen niet (meer) 

vanzelfsprekend is, om gezondheidsredenen of afnemende vitaliteit, organiseert de 

diaconie diverse activiteiten.  

Het cluster Ouderen en welzijn 

De diakenen van het cluster Ouderen en Welzijn organiseren in alle wijken de autodienst 

op zondag en de klussendienst voor kleine klusjes in huis. Ze onderhouden contacten met 

de verschillende seniorenkringen, ouderen-sozen en andere kerkelijke activiteiten voor 

ouderen. De mantelzorg dag in november is een terugkerende activiteit waarbij 

gemeenteleden gevraagd worden om rozen te brengen aan mantelzorgers, om daarmee 

waardering uit te spreken voor deze vaak intensieve taak. Elk jaar organiseert het cluster 

de deelname van Goudse ouderen aan de zorgvakantie in Nieuw Hydepark in Doorn, een 

week die zeer gewaardeerd wordt door de deelnemers. Diakenen gaan mee als begeleider 

van de ouderen.  
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3.4 Verbinding met vluchtelingen 
De bijbel roept ons op om ‘vreemdelingen’ gastvrij te ontvangen. Ook in Gouda wonen 

mensen die uit hun land gevlucht zijn. Ze komen onder andere uit Syrië, Eritrea, Somalië, 

Burundi, Irak en Nigeria. Ze zijn gevlucht vanwege oorlog of (de dreiging van) geweld. De 

meeste vluchtelingen hebben veel meegemaakt voordat ze in Nederland terecht kwamen. 

Sommigen hebben last van heimwee, eenzaamheid, financiële problemen of trauma’s. 

Anderen vinden hun weg gemakkelijk in de Nederlandse samenleving, leren de taal, volgen 

een opleiding, vinden een baan. Zoveel mensen, zoveel verhalen. Vanuit de diaconie 

worden diverse activiteiten opgezet om verbindingen te leggen tussen autochtone en 

nieuwe bewoners van onze stad, zodat iedereen zich hier thuis kan voelen. Deze 

activiteiten zijn gebaseerd op wederkerigheid, er wordt samen gekookt en gegeten, samen 

de Nederlandse taal geoefend of samen gesport. Wederzijds kunnen we leren van elkaars 

levensverhalen.  

Cluster Kerk en vluchteling 

De diakenen van het cluster Kerk en Vluchteling hebben in Gouda diverse projecten 

opgezet om verbinding met en integratie van statushouders in onze stad te faciliteren. 

(Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus in Nederland). Daarnaast 

mobiliseert het cluster gemeenteleden in de kerken om in actie te komen voor 

vluchtelingen wereldwijd. Zo is er in september 2020 meegewerkt aan de inzamelingsactie 

van slaapzakken voor het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos waar een 

verschrikkelijke brand heeft gewoed. Vertegenwoordigers van het cluster participeren in 

maatschappelijke netwerken voor/met vluchtelingen en zijn gesprekspartner van de 

gemeente Gouda. 

Maatjesproject voor vluchtelingen in Gouda 
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Het maatjesproject voor vluchtelingen/statushouders draait inmiddels alweer 6 jaar met 

veel succes. Een maatje biedt een luisterend oor, vriendschap en betrokkenheid. Soms is 

de hulp ook praktisch, zoals het ondersteunen bij administratieve zaken of het oefenen van 

de Nederlandse taal. Er zijn dit jaar 25 maatjes actief die een vluchteling of een vluchteling-

gezin begeleiden om aansluiting in de maatschappij te vinden. Daarnaast zijn er 15 maatjes 

die niet meer begeleid worden vanuit het Maatjesproject maar nog wel contacten 

onderhouden met het gezin dat ze hebben begeleid. Het maatjesproject brengt een  

nieuwsbrief uit met ervaringsverhalen en informatie over activiteiten met en voor 

vluchtelingen. De nieuwsbrief wordt verspreid onder de  vrijwilligers, kerken en andere 

betrokken organisaties.  

Taal-oefengroepen 

In Goverwelle en Bloemendaal draaien taal-oefengroepen, waar vluchtelingen samen met 

een grote groep vrijwilligers één keer in de twee weken samen komen om over 

uiteenlopende, actuele onderwerpen met elkaar te praten in het Nederlands. Deze taal-

oefengroepen worden goed bezocht en zeer gewaardeerd. Sommige statushouders 

komen met het hele gezin, voor de kinderen is er een apart programma. Door Corona 

hebben de taal-oefengroepen een periode stil gelegen. De groep in De Veste 

(Bloemendaal) was weer begonnen met inachtneming van de RIVM richtlijnen, maar moest 

opnieuw stoppen. Inmiddels (november 2020) hebben diakenen uit het cluster 15 grote 

plexiglas schermen geregeld, zodat de taaloefengroepen binnen afzienbare tijd weer veilig 

kunnen starten.  

Deel je tafel 

Najaar 2019 begonnen we weer met een estafette van ‘Deel je tafel’, maaltijden met 

statushouders, langs de verschillende protestantse wijkkerken in Gouda. We sloten 

daarmee aan bij het landelijk initiatief van Kerk in Actie, waar ruim 50 kerken door heel 

Nederland aan meededen, met in totaal ruim 3 kilometer aan tafels. Het leverde mooie 

ontmoetingen en heerlijke maaltijden op. Ook voor 2020 stonden er maaltijden gepland, 

deze moesten we helaas cancelen vanwege Corona.  

Corona activiteiten: rugzakjes en peren 

Omdat veel van de activiteiten met statushouders niet door kunnen gaan in deze Corona 

tijd, zoals maaltijden, sporten en de taaloefengroepen, heeft het cluster Kerk en 

Vluchteling een aantal acties bedacht om toch contact te houden met de gezinnen in ons 

netwerk. 

In juni heeft het cluster een actie in Gouda zelf georganiseerd, als presentje voor kinderen 

uit gezinnen met een vluchtachtergrond, om een hart onder de riem te steken en te laten 

merken dat we ze niet vergeten zijn. Vrijwilligers uit ons netwerk leverden de rugzakjes 
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persoonlijk aan de deur van de gezinnen af en maakten meteen even een praatje aan de 

deur (netjes op anderhalve meter afstand natuur). De kinderen reageerden heel blij en 

verrast. Er zijn bij 67 huishoudens een papieren tas met inhoud bezorgd en er zijn 13 

baby/peutertasjes, 51 rugzakjes voor kinderen van 4 - 11 jaar en 28 rugzakjes voor 12 - 16 jaar 

uitgedeeld. 

In oktober heeft het cluster als teken van verbondenheid 61 zakken met Hollandse peren 

van Rechtstreex rondgebracht bij de 61 vluchtelinge gezinnen uit ons netwerk. Ook deze 

actie leverde veel blije en hartelijke reacties op.  

Daarnaast heeft het cluster zich ook ingezet voor vluchtelingen in kampen in Griekenland. 

In mei deed het cluster mee aan een rugzakjes actie van ‘Because we carry’ voor kinderen 

in de vluchtelingen kampen op Lesbos. In de rugzakjes zat speel en leermateriaal. Er 

werden in Gouda 150 rugzakjes ingezameld die samen met alle andere rugzakjes in een 

container naar Lesbos zijn gebracht. In september heeft het cluster ook weer meegedaan 

aan de inzamelingsactie van slaapzakken voor vluchtelingekamp Moria waar een enorme 

brand had gewoed.  
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3.5 Wereldwijd ontwikkelingsprojecten ondersteunen 
 

De welvaart in de wereld is niet eerlijk verdeeld. De kansen op een gezonde en veilige 

toekomst is voor veel kinderen in derde wereld landen veel kleiner dan in Europa.  We 

weten ons door ons geloof verbonden met mensen wereldwijd. En daarom zetten we ons 

als diaconie ook in voor het ondersteunen van verschillende projecten wereldwijd.   

Het cluster werelddiaconaat 

Het cluster Werelddiaconaat kiest elk jaar een jaarproject uit voor het werelddiaconaat en 

verzorgt de publiciteit in de wijkgemeenten over dit project. Met de traditionele 

oliebollenactie in december en de Tientjeszondag in juni halen de diakenen extra geld op 

voor dit jaarproject. Daarnaast beheert het cluster een kleine subsidiepot waar 

gemeenteleden een bijdrage kunnen aanvragen voor een project ergens in de wereld waar 

ze zelf bij betrokken zijn. Bij het kiezen van de projecten is op de volgende criteria gelet: de 

effecten van het project op mens, milieu en de (plaatselijke) economie, de mate waarop 

het doel handelt vanuit een christelijke visie, betrokkenheid vanuit gemeenteleden, 

transparantie en verantwoording van de gelden en de ANBI status. De collecten die dit 

kalenderjaar tijdens de Avondmaalsvieringen worden gehouden zijn bestemd voor een 

nieuw project van hulporganisatie Dorcas, namelijk voedselproductie in Kitise in Kenia. 

Boeren in deze regio leren efficiënt landbouw bedrijven en melkproducten produceren 

voor en verkopen op de lokale markt. 
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Jaardoel: stichting bootvluchteling 

De werelddiakenen voeren in 2020 en 2021 actie voor hulp aan bootvluchtelingen die in 

overvolle vluchtelingenkampen verblijven op Lesbos en in Noord-Griekenland.  

De hulp wordt gegeven door medewerkers en vrijwilligers van de Nederlandse Stichting 

Bootvluchteling. Het gaat om medische en psychosociale hulp aan de gestrande 

vluchtelingen. Zij zijn vaak getraumatiseerd door wat ze in hun thuisland en onderweg 

hebben meegemaakt. Het verblijf in de overvolle kampen – met bijvoorbeeld in kamp Moria 

ruim 20.000 migranten terwijl er plek is voor 3.000 – is ook moeilijk. De kwetsbare 

volwassenen en kinderen moeten bijvoorbeeld lang wachten tot ze aan de beurt zijn bij 

een arts of psycholoog. 
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3.6 Jongeren betrekken bij diaconale thema’s 
 

Jongeren willen graag iets betekenen voor anderen, mensen dichtbij of ver weg. De 

diaconie vindt het belangrijk om jongeren daarin te stimuleren en te faciliteren. Het is 

waardevol als jongeren zich bewust zijn/worden van de wereld waarin we leven en van de 

keuzes die je kunt maken om van betekenis te kunnen zijn.  

Het cluster jeugddiaconaat 

Het cluster jeugddiaconaat wil jongeren stimuleren een bijdrage te leveren aan 

barmhartigheid en gerechtigheid in onze samenleving. Door hen te betrekken bij 

fondswervingsacties voor goede doelen,  of door deelname aan een diaconale 

werkvakantie. De jongerenwerkers van Step, het Protestantse jongerenwerk, 

ondersteunen de jeugddiakenen in hun werk.  

Diaconale jongerenreis naar Roemenië – afgelast 

De diaconale jongerenreis naar Roemenië die gepland stond in augustus 2020, kon helaas 

niet doorgaan door Corona. Het plan was om met een groe jongeren de Goudse 

zendingswerker Erica Heikoop te bezoeken en mee te werken op de zorgboerderij en het 

bejaardentehuis in de omgeving van Iasi in Oost Roemenië. Daarnaast was het plan een 

aantal inspirerende diaconale projecten op verschillende plekken in het land  te bezoeken. 

De reis wordt georganiseerd in samenwerking met de jeugdwerkers van Step en zou met 

de trein plaatsvinden. In maart hebben we door Corona helaas moeten beslissen om de reis 

te annuleren. Het plan is om 2021 opnieuw te kijken wat er mogelijk is.  



23 
 

 
 
3.7 Zorg voor de schepping 
De zorg voor de schepping is deel van onze diaconale opdracht.  In de bijbel staat dat de 

mens geroepen is om de schepping op te bouwen en te bewaren. Met de keuzes die we 

dagelijks maken, hebben we invloed op de schepping en invloed op het leven van onze 

medemensen wereldwijd.  

Werkgroep Groene kerken 

De werkgroep Groene kerken komt een aantal keer per jaar bij elkaar, deelt en onderneemt 

acties om onze kerken duurzamer te maken en om gemeenteleden aan te sporen met 

elkaar in gesprek te gaan over onze verantwoordelijkheid voor de schepping. Vanuit de 

werkgroep is de Micha cursus in de verschillende kerken onder de aandacht gebracht.   

Duurzame inkoop 

De werkgroep houdt contact met de exploitatiecommissie van de kerkrentmeesters over 

de bestellijst die de beheerders van de kerkgebouwen gebruiken bij het aanschaffen van 

producten voor de kerkelijke gebouwen, zoals schoonmaakmiddelen en 

voedingsmiddelen. Ook dit jaar is de lijst weer verbeterd en staan er meer duurzame en 

eerlijke producten op de lijst. Producten die dus goed zijn voor het milieu en die een eerlijke 

prijs bieden aan mensen in ontwikkelingslanden (fair trade). Een verbeterpuntje is dat de 

beheerders ook daadwerkelijk gaan kiezen voor de meer duurzame producten op de 

bestellijst.  

Micha cursus  

Micha was een profeet die opriep om ‘niets anders dan recht te doen, trouw te zijn en te 

wandelen met God’. In de Micha cursus gaat het over de vraag hoe we gehoor kunnen 

geven aan deze oproep. Samen wordt er in de cursus nagedacht over de samenhang tussen 
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geloof, duurzaamheid en keuzes maken. In het najaar 2019 heb ik de cursus samen met een 

groep vrijwilligers voorbereid en gegeven in de Pauluskerk. Het leverde boeiende 

gesprekken op over afval, mondiale voetafdruk, voeding, consuminderen, boodschappen 

keuzestress, en de vraag ‘wat maakt je gelukkig’.  

Najaar 2020 zou er een vervolg komen op de Micha cursus in de Pauluskerk. Vanwege de 

Corona maatregelen is ervoor gekozen om aan te sluiten bij een activiteit van het 

Weilandklooster, namelijk een online bijeenkomst n.a.v. de film A life on our planet van 

David Attenborough. Dit leverde een mooi online nagesprek op.  

Diaconale inspiratie dag over zorg voor de schepping 

In maart 2020 stond er een diaconale inspiratie dag gepland met het thema ‘zorg voor de 

schepping’ voor alle kerken in Gouda, georganiseerd vanuit het Diaconaal Platform. Er was 

een mooi programma met uiteenlopende workshops op het gebied van energie, groen 

tuinieren, bewust consumeren, duurzame kleding, knutselen met afval, stadsnatuur, 

duurzame voeding etc. Helaas moest het programma last-minute gecanceld worden 

vanwege corona. We gaan er vanuit dat we in 2021 met een alternatief aanbod kunnen 

komen, i.s.m. het Weilandklooster.  
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4. Weilandklooster 

4.1 Wat is het Weilandklooster 
 

De visie voor het Weilandklooster is de afgelopen jaren langzaam gerijpt. Het is een droom 

voor een gemeenschap waar duurzaamheid (aandacht voor de schepping), bezinning,  

ontmoeting en creativiteit samen komen. In het Weiland klooster kunnen mensen op adem 

komen, buiten bezig zijn, zorg hebben voor de schepping, mooie dingen maken, leren over 

duurzaam leven en in de kapel samenkomen om stil te zijn en te bidden.  

Het afgelopen jaar kreeg ik vanuit de diaconie de mogelijkheid om samen met een aantal 

deskundigen een businessplan uit te werken voor het Weilandklooster.  

De fasering van het Weilandklooster is klein beginnen met activiteiten vanuit de 

pioniersplek en doorgroeien naar een locatie met een leefgemeenschap, retraitecentrum 

en een voedselbos.  

Van pioniersplek naar retraiteboerderij 

Het doel van de pioniersplek en het toekomstig retraitecentrum is om activiteiten te 

organiseren op het gebied van duurzaamheid, bezinning en creativiteit.  In 2020 zijn we 

begonnen met activiteiten die niet gebonden zijn aan een vaste locatie, zoals de 

mijmerwandelingen en een jongerenweek over duurzaamheid.  Zodra we een vaste locatie 

hebben, kunnen we retraites aanbieden van één of meerder dagen rondom een groen 

thema.  

Leefgemeenschap 

Het plan voor de leefgemeenschap zijn twee woongroepen en een aantal kernbewoners. 

Een woongroep waar jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar een periode kunnen 

samenleven en zich richten op zorg voor elkaar en de schepping. En een kleinschalige 

woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking, die zich thuis voelen bij de 

elementen van het Weilandklooster. Een  aantal kernbewoners zijn de dragers van de 
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gemeenschap. Samen vormen deze drie groepen de leefgemeenschap van het 

Weilandklooster. Ze ontmoeten elkaar in de kapel, op het erf en in het Voedselbos en af en 

toe zijn er momenten van samen eten of koffie drinken.  

Voedselbos 

Een voedselbos is een mix van notenbomen, fruitbomen, bessenstruiken, groenten, 

bloemen en kruiden. Een voedselbos biedt voedsel en onderdak aan ontelbare soorten 

organismen, zoals vogels en insecten. Het doel van het voedselbos bij het Weiland klooster 

is om te werken, leren en ervaren in een natuurlijke omgeving. Zo groeit het ontzag en de 

verwondering voor de schepping. Het Voedselbos is bedoeld voor zowel de bewoners als 

de gasten en wordt beheerd en onderhouden door een groep vrijwilligers.  
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4.2 De ingrediënten van het Weiland klooster 
 

Het Weilandklooster bestaat uit vier ingrediënten die de basis vormen voor zowel de 

leefgemeenschap, de retraiteboerderij als het voedselbos.   

Aandacht voor de schepping 

Ons economisch systeem jaagt oneindige groei na, die leidt tot uitputting van mensen en 

bronnen.  

In het Weilandklooster willen we ervaren wat het is om te genieten van genoeg en oefenen 

in aandacht voor de schepping, langs de drie treden van barmhartigheid: zien, bewogen 

worden en in beweging komen.  

In het Weilandklooster willen we oefenen in groen en duurzaam leven, door middel van 

leerzame, praktische, creatieve en bezinnende activiteiten. Denk aan retraites en/of 

workshops op het vlak van landbouw en natuur, vegetarisch koken, biodiversiteit, 

duurzame energie, duurzame kleding en kringloop economie. 

Stilte en Bezinning 

In de hectiek van onze samenleving ervaren mensen soms leegte en zinloosheid. Stilte, 

diepgang, inspiratie en tijd om je open te stellen voor wat er werkelijk toe doet, zo kan een 

nieuw perspectief geopend worden en nieuwe zin geven.  

Het Weiland klooster wil een oase zijn waar stilte ervaren kan worden, zodat er ruimte 

ontstaat om de liefde van God te ervaren. Een plek die weldadig kan zijn voor lichaam én 

ziel.  
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Het Weiland klooster wil momenten creëren die kunnen helpen om tot stilte en bezinning 

te komen. Denk aan meditatieve wandelingen met aandacht voor de natuur en 

inspirerende teksten uit christelijke bronnen. Andere mogelijkheden zijn stilte retraites met 

creatieve werkvormen.  

Community en ontmoeting  

Elk mens heeft behoefte aan de ervaring van gemeenschap en verbondenheid. Voor veel 

mensen in onze samenleving is deze ervaring niet vanzelfsprekend.  

Het Weiland klooster wil een plek zijn van ontmoeting, waar ruimte is voor levensvragen 

en voor gesprekken van hart tot hart. Samenzijn kan ook zonder woorden, door samen te 

zingen of juist stil te zijn, te wandelen of door samen creatief bezig te zijn.  

Iedereen is welkom bij het Weiland klooster. Het Weiland klooster wil een plek zijn waar 

mensen zich thuis voelen en erbij mogen horen, een plek van inclusiviteit, diversiteit en 

verbondenheid.  

Kunst en creativiteit  

We leven in een beleveniscultuur. Mensen, en vooral jonge mensen, willen niet alleen 

praten óver dingen zoals geloof en duurzaamheid, ze willen het ervaren, ze willen iets dóen 

en ondergaan. De insteek van het Weiland klooster is de ervaring. In workshops, dagelijks 

gebed, werken in de tuin en samen zijn met anderen. 

Kunstzinnige werkvormen openen een wereld van inspiratie, waardoor je op een nieuwe 

manier toegang krijgt tot wat wezenlijk is. Soms kan het creatieve proces een dieper inzicht 

geven of kun je expressie geven aan een gevoel dat met woorden niet te vangen is.  

In het Weiland klooster willen we creatieve workshops aanbieden, waar plezier en 

diepgang samenkomen. Denk aan workshops met hergebruik van materialen, 

houtsnijwerk, oude ambachten zoals spinnen, vilten of weven, schilderen met natuurlijke 

verf, maar ook workshops schrijven, theater en dans.  
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4.3 Activiteiten van het Weilandklooster in 2020 
 

Pioniersplek Weilandklooster 

Vanaf september 2020 is er een pioniersteam actief waarmee ik samen activiteiten 

organiseer voor het Weilandklooster. De ingrediënten voor deze activiteiten zijn ook weer 

zorg voor de schepping, ontmoeting, bezinning en creativiteit.  

Spruit, groene jongerenweek 

Spruit was de eerste activiteit (try out) van het Weiland klooster voor jongeren tussen de 

18 en 25 jaar met interesse in duurzaamheid. Spruit heb ik samen met 4 jongeren 

voorbereid. Op een boerencamping achter Hekendorp, zijn we met een groep van 14 

mensen begin augustus 2020 vijf dagen neergestreken. Het programma bestond uit een 

mix van groene workshops, vegetarisch maaltijden, zwemmen, verhalen en muziek rond 

het kampvuur en goede gesprekken over wat je bezielt en hoe we zorg kunnen dragen 

voor de aarde. 

De jongeren hebben meegewerkt bij Voedselbos Gedeelde Weelde, gepraat met leden van 

Christian Climate Action (CCE), een kunstwerk gemaakt met kringlooptextiel, een 

mijmerwandeling langs de Hollandse IJssel gemaakt, liedteksten geschreven, en 

workshops houtsnijwerk, theater en fotografie gevolgd. 

Elke dag werd bij het vuur afgesloten met muziek en persoonlijke gesprekken over o.a. 

belangrijke kruispunten in je leven, groene keuzes voor de toekomst en wat hebben we 

echt nodig. Op één van de avonden was Peter Dijkstra van natuurvereniging A Rocha 

Groene Hart bij ons te gast en zong een aantal ontroerend mooie liedjes voor ons, waarin 

zijn liefde voor de schepping goed hoorbaar was. De laatste avond van Spruit stond in het 
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teken van plezier en diepgang. We speelden met z’n allen Party & Co en luisterden naar 

zelfgemaakte gedichten en liedjes bij het kampvuur.  

Mijmerwandelingen 

Vanaf september 2020 organiseert het pioniersteam op de eerste zondag van de maand 

een mijmerwandeling in de middag in een mooi gebied aan de directe omgeving van 

Gouda. Bij de mijmerwandeling lopen we (een deel) in stilte en luisteren we naar livemuziek 

-zoals panfluit of blokfluit- onderweg. We laten ons inspireren door het jaargetijde en 

teksten uit christelijke bronnen en we delen onze ervaringen met elkaar. Elke wandeling 

heeft een thema dat past bij het seizoen. In september was het thema Verwondering, in 

oktober, Vruchten, in november Loslaten en in december is het thema Verwachten. Er 

lopen steeds zo’n 20 mensen mee met elke wandeling. Tijdens de gedeeltelijke lockdown 

lopen we in groepjes van 4 mensen, die op verschillende tijden starten. We krijgen mooie 

reacties van de deelnemers.  

Filmavond 

In november hadden we een online nagesprek bij de film A Life on our planet van David 

Attenborough. Met de 14 deelnemers hebben we gedeeld wat de film bij ons oproept, waar 

we vragen bij hebben en welke mogelijkheden we zien om de adviezen uit de film toe te 

passen in ons eigen leven. Dit smaakt naar meer, hopelijk in het nieuwe jaar met de 

mogelijkheid om samen interessante films te kijken en live na te bespreken.   
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5. Vooruitblik 2021 

Het diaconale werk in de kerk en in de samenleving doen we samen. Want alleen kom je 

niet zo ver. Daarom ben ik blij dat we als diaconie samenwerken over kerkgrenzen heen. 

We werken samen met andere kerken, met maatschappelijke organisaties en met de 

burgerlijke gemeente. Het maakt mijn werk als diaconaal consulent interessant en 

veelzijdig, om met zoveel verschillende mensen samen te kunnen werken. Ik ervaar het 

daarom nog steeds als een groot voorrecht om dit werk te mogen doen.  

Wat zijn de plannen voor 2021? 

Uiteraard blijft de diaconie in eerste plaats vooral doorgaan met wat ze al doet. En ik mag 

als diaconaal consulent vrijwilligers ondersteunen, mensen en organisaties verbinden, 

signaleren wat er in de kerken en samenleving actueel is en daarop inspelen met nieuwe 

initiatieven. De Protestantse diaconie heeft ook nieuwe plannen, die in het nieuwe 

beleidsplan benoemd worden. De komende jaren willen we als diaconie focussen op de 

thema’s zorg voor de schepping, jongeren betrekken bij diaconaat en meer verbindingen 

leggen binnen en buiten de kerk.   

Weilandklooster  

Daar sluiten de nieuwe plannen voor het Weilandklooster naadloos bij aan. Daarom zal de 

diaconaal consulent zich in het nieuwe jaar, naast het reguliere diaconale werk, richten op 

het verder ontwikkelen van het Weilandklooster. Dat betekent; samen met mensen 

ideeën ontwikkelen waarbij zorg voor de aarde, bezinning, ontmoeting en creativiteit 

samen komen. Een tipje van de sluier van de plannen voor 2021 zijn: het starten van 

“Groen Atelier” en een theatervoorstelling maken met jongeren over klimaat.  

 


