COLLECTEN
Eerste/ diaconale collecte
zondag 20 december: Jeugddiaconaat
Het jeugddiaconaat beoogt jongeren bewust te maken om diaconaal bezig te zijn in
het leven van alle dag. Dit wordt vorm gegeven in o.a vrijwilligersactiviteiten, acties
voor een goed doel en diaconale werkvakanties (samen met STEP)
Info: www.protestantsekerkgouda.nl/ cluster Jeugddiaconaat
donderdagavond 24 december/ Kerstavond: Individuele hulp gemeenteleden
De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in situaties
waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.
Deze financiële hulp kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, maar er
kunnen ook leningen verstrekt worden voor een langere periode.
vrijdag 25 december/ Eerste Kerstdag en zaterdag 26 december/ Tweede
Kerstdag: Kerk in Actie/ Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in
Griekenland
Zie info op het 2e blad.
zondag 27 december: plaatselijk diaconaal werk
De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door een diaconaal
consulente. Zij helpt diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten.
Info: Diaconaal consulente/ Joyce Schoon, Oosthaven 31-C 2801 PD Gouda
T 0182-537122 E diaconaalconsulent@pkngouda.nl
donderdag 31 december /Oudejaarsdag en vrijdag 1 januari/ Nieuwjaarsdag:
Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk,
zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene.
zondag 3 januari: Missionair/ diaconaal werk Miep van Leeuwen
Miep is vanuit de PKN Gouda uitgezonden naar Sierra Leone. Zij is psychiatrisch
verpleegkundige, woont in Freetown en werkt voor City of Rest Rehabilitation
Centre. Een organisatie die vanuit het evangelie hulp verleent aan mensen met
verslaving en psychiatrische problemen.
zondag 10 januari: Individuele hulp gemeenteleden
De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in situaties
waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Deze financiële hulp
kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, maar er kunnen ook leningen
verstrekt worden voor een langere periode.
De tweede collecte in alle diensten is bestemd voor Pastoraat en eredienst.

Kerstcollecte Kerk in Actie 2020 - Een beter leven voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland Natte
tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen
op de winter die komt. De situatie in de
vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Medische zorg is
er nauwelijks, ook niet voor zwangere vrouwen,
pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp
voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel
geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in
Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten,
krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook
krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het
aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een
veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een
betere plek.
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online. Hartelijk dank! Helpt u mee
om deze collecte tot een succes te maken?

