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Diaconale nieuwsbrief november 2020
Nu de tweede coronagolf over het land spoelt, gaat het diaconale werk gewoon door. In
deze diaconale nieuwsbrief vind je een overzicht van diaconale initiatieven en oproepen.
We wensen u, jou en jullie de zegen en nabijheid van onze trouwe God toe!
JobHulpMaatje
’t Swanenburghshofje is gestart met een nieuw project.
JobHulpMaatje biedt individuele begeleiding en ontmoetingsgroepen voor mensen die op zoek zijn naar geschikt werk.
Kijk voor meer informatie op de website www.jobhulpmaatje.nl, aanmelden kan via het
contactformulier op de website van ’t Swanenburghshofje, door te bellen naar 0182-52 59
25 of door te mailen naar jobhulp@swanenburghshofje.nl.
Kerk & Vluchteling
Het cluster Kerk en Vluchteling kwam tijdens een vergadering op het
spontane idee om door middel van de Perenactie weer even in contact
te komen met de statushouders. In de tweede week van oktober
werden tasjes gevuld met peren, nootjes en koekjes rondgebracht. Een
aantal projecten vanuit het cluster staan vanwege de
coronamaatregelen op een laag pitje.
Mantelzorgdag
Dinsdag 10 november is het de Dag van de Mantelzorg, waarop er
aandacht is voor de tomeloze inzet van mantelzorgers. Vanwege de
coronamaatregelen en de beperkte mogelijkheden om de kerken te
bezoeken heeft het diaconale cluster Ouderen en welzijn besloten om
dit jaar in plaats van rozen uit te delen, een kaartje te sturen aan
mantelzorgers uit de Goudse kerken, met woorden van waardering en dank.
Mijmerwandeling
Elke eerste zondagmiddag van de maand wordt er
vanuit het Weilandklooster een Mijmerwandeling
georganiseerd. Tijdens de Mijmerwandeling
zoeken we rust, stilte en bezinning in de natuur, door te wandelen, te mijmeren over
bezinningsvragen, daar samen over te spreken en te luisteren naar tekst en muziek vanuit
christelijke bronnen. Meer informatie of aanmelding voor een wandeling kan via
info@weilandklooster.nl.
Schuldhulpmaatje Gouda
Getrainde vrijwilligers helpen als het even tegenzit bij het
voorkomen of aanpakken van schulden en grip krijgen op je

financiële situatie. Schuldhulpmaatje is onderdeel van het Swanenburghshofje. Meer
informatie via info@swanenburghshofje.nl.
Burennetwerk Gouda
In deze coronatijd kan een beetje extra hulp goed van pas komen.
Burennetwerk Gouda heeft veel hulpbieders, die met plezier een
handje willen helpen. Maak er gebruik van, voor boodschappen
doen, een praatje maken of samen wandelen. Kijk op de website:
www.burennetwerkgouda.nl of bel naar 0182 – 23 50 82 (alleen in de ochtend bereikbaar)
Netwerk Samen voor Goud
Via Samen voor Goud zetten jongeren zich in voor kwetsbare
Gouwenaren. In coronatijd is er een boodschappendienst
voor mensen die de deur niet uitkunnen. Ook zijn we op zoek
naar een nieuwe penningmeester. Meer informatie bij
Maurice de Korne, E-mail: maurice@samenvoorgoud.nl of Tel: 06-21905867
Hulp aan bootvluchtelingen
De werelddiakenen voeren actie voor hulp aan
bootvluchtelingen die in vluchtelingenkampen verblijven op
Lesbos en in Noord-Griekenland. Het gaat om medische en
psychosociale hulp aan de gestrande vluchtelingen. Zie https://bootvluchteling.nl/
Stichting Present
Stichting Present organiseert in de decembermaand de actie
THANKS AND GIVING AWAY. In duo’s ga je iemand verrassen met
een attentie - een symbool van warmte, hoop en aandacht. De
ontvanger krijgt zo een hart onder de riem. Meer informatie en
aanmelding: https://stichtingpresent.nl/gouda/nieuws/thanks-and-giving-away-2020/
Inloophuis Domino
Vrijwilligers en bezoekers vinden het fijn elkaar weer te kunnen
ontmoeten. Op dit moment kunnen bezoekers eenmaal per
week mee-eten. Deze periode is voor veel bezoekers een lastige
tijd, daarom zijn deze ontmoetingen voor hen heel waardevol. Wil je helpen? Neem
contact op via de mail: info@inloophuisdomino.nl, of Tel: 0182-51570.
Wat goed is het om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt, zijn weg
zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en
kraag.
(Psalm 133, de Nieuwe Psalmberijming)

Als morgendauw is het, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
op Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de
liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede
samenleeft
een toekomst die geen einde heeft.

