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Van U is de toekomst
Het is alweer november – tijd voor
een diaconale nieuwsbrief, met
nieuws vanuit de diaconale
stichtingen en clusters van de
Goudse diaconie.
Er is veel om op terug te kijken en
dankbaar voor te zijn: jubilea die
gevierd werden, geslaagde acties
en vakanties en mooie verhalen
over aangeboden hulp.
Er is ook genoeg om vooruit te
kijken: aankondigingen van nieuwe
activiteiten en oproepen om mee te
doen als vrijwilliger.
Vooruitkijken is ook spannend. Wat
staat ons nog te wachten, lukt het
ons om elkaar vast te houden, komt
het goed met deze wereld? In het
lied 'Onze vader verborgen' klinkt
verlangen, naar een wereld van
vrede en recht, maar ook
vertrouwen: van U is de toekomst –
kome wat komt.
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de
hemel,
waar water, schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.
T: Huub Oosterhuis, M: T. Löwenthal
© Gooi en Sticht, Utrecht

Vakantieweek in het Roosevelthuis
(Nieuw Hydepark)
Van 16 tot 23 oktober gingen
42 ouderen en 30 vrijwilligers
een week op vakantie in het
Roosevelthuis. Ria de Wit
doet verslag.
Wat houdt zo’n vakantieweek
nu precies in? Meestal zeg ik: het is beter dan in het Hiltonhotel,
want daar wordt men niet gewassen. Je wordt wakker
gezongen door alle vrijwilligers, daarna is er voor de
liefhebbers thee met een beschuitje op bed en gaat de
verzorging aan het werk. Ieder heeft een prachtige kamer met
dito douche, toilet en wastafel en ook een vaste verzorger. De
maaltijden worden prima verzorgd met regelmatig een warm
hapje als verrassing. De aanwezige predikant of pastoraal
medewerker opent en sluit de maaltijden en haakt in op het
thema van de week. Deze keer was dat “een goed verhaal”, en
we hebben inderdaad prachtige, ontroerende verhalen
gehoord. Verder gaan we zoveel mogelijk naar buiten om te
wandelen, rolstoelen zijn er ruim voldoende aanwezig.
Vanwege corona hebben we geen uitstapjes gemaakt maar
genoten van: bloemschikken, tassen versieren met
herfstbladeren, vogelvoerkommetjes maken en versieren,
houten kerstraampjes in elkaar zetten, met de duo-fiets of
golfkar op pad, sjoelen, puzzelen enz. In de avond is er ook een
programma met o.a. sketches, zang en een toneelgroepje die
de goede oude tijd spelen en zingen. De vrijwilligers zorgen
ook voor een prachtige bonte avond. Op zondag is er een
dienst en donderdagmorgen avondmaal. Dit omdat veel
mensen dit thuis nooit meer gezamenlijk meemaken. Moe,
voldaan en dankbaar nemen we na een week weer afscheid!
Een reünie volgt en men krijgt het Roosevelt-journaal, waarin de
hele week beschreven wordt met veel foto’s erbij. Hier kunnen
de gasten zeker een jaar op teren/terugkijken. Zaterdag 30 april
2022 begint alweer de volgende vakantieweek!

Eindejaarsinzameling voor Voedselbank
De Eindejaarsinzameling van
houdbare producten voor de
Voedselbank is inmiddels een
goede traditie geworden in de meeste wijkgemeenten. Door
deze inzameling kunnen we de gezinnen die van onze
ondersteuning afhankelijk zijn, iets extra’s geven met de
feestdagen. Ook dit jaar willen we deze traditie voortzetten en
daartoe vragen we (weer) uw medewerking. De inzameling is
gepland op zondag 12 december. Doet u mee? Hartelijk dank!
Nettie Meijers en Lizette Bon
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Kledingbeurs in
Inloophuis Domino

Werkgroep PCI-Gouda
zoekt klussers

Inloophuis Domino kon de
afgelopen maanden weer op de gebruikelijke tijden opengaan
voor inloop en maaltijden. Zaterdag 30 oktober werd er na
lange tijd een kledingbeurs georganiseerd. Deze keer op
kleinere schaal, bezoekers kwamen op afspraak langs, zodat er
iedere keer een klein groepje aanwezig was. Er was weer veel
mooie kleding gebracht, zodat iedereen een paar
kledingstukken en een warme winterjas mee naar huis kon
nemen. Wat er over was werd door de non-foodbank
opgehaald. We hopen dat we Sint en Piet dit jaar kunnen
ontvangen en met de kerstdagen onze gasten weer een
gezellig kerstdiner kunnen aanbieden.

Werkgroep
PCI-Gouda is
bekend
vanwege de
financiële
hulp die
gegeven
wordt aan mensen in acute
noodsituaties. Maar wist u dat wij
ook eenvoudige klusjes uitvoeren
voor mensen die dat zelf niet
kunnen? Het kan gaan om een
behangetje aanbrengen, muren
sauzen, laminaat leggen, etc. Wij
hebben plaats voor mensen die
willen helpen. Wilt u zich bij ons
aansluiten dan ontvangt u van tijd
tot tijd een e-mail waarin
aangevraagde klussen worden
omschreven. U bepaalt zelf aan
welke klus u wilt meewerken. We
werken zoveel mogelijk met
minstens twee personen per klus.
Meldt u aan via hulpvragen@pciwerkgroepgouda.nl. Welkom!
Namens PCI-Gouda, Ton van Rhijn.

Kent u iemand of lijkt het Inloophuis voor uzelf een fijne plek
om eens langs te gaan? U bent van harte welkom voor een
kopje koffie, een gesprekje en een gezellige maaltijd op
maandag t/m donderdag van 15.00 uur - 22.00 uur (warme
avondmaaltijd), dinsdagmorgen van 11.30 uur - 13.30 uur
(seniorenmaaltijd) en op vrijdagmorgen van 10.00 uur - 12.30
uur.
Op zoek naar vrijwilligerswerk? We hebben behoefte aan
vrijwilligers, dus u/jij bent van harte welkom! Ben je op zoek
naar een plek voor je maatschappelijke stage? Ook dit is
mogelijk. Kijk op www.inloophuisdomino.nl. Of mail of bel
naar: info@inloophuisdomino.nl, 0182 – 51 57 06 / 06 – 82 50
02 77. Welkom voor een informatief gesprek!

Matchmakers Burennetwerk gezocht
Burennetwerk is op zoek naar matchmakers. Een matchmaker is de schakel
tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Als er een hulpvraag is neemt hij/zij
contact op met de hulpvrager om de hulpvraag concreet te maken. Daarna
wordt de hulpvraag uitgezet. De contacten met de hulpvragers en
hulpbieders vinden per mail en per telefoon plaats. Burennetwerk is bereikbaar tussen 9 en 12 uur. Het
is ook mogelijk om de hulp te bieden op een ander dagdeel. Het Burennetwerk is op zoek naar iemand
die een dagdeel of enkele uren per week kan ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op
met Gerard Schotanus voorzitter@burennetwerkgouda.nl / 06 28526536 of Margreet van Zijl
secretariaat@burennetwerkgouda.nl / 0182 551129. https://hiphelpt.nl/gouda.

Geslaagde zomeractie Stichting Present
De zomerpakketactie 2021 van Stichting Present is geslaagd!
Tussen 12 en 17 juli hebben Presentvrijwilligers een mooi zomers
vakantiepakket samengesteld voor de vijftien door de sociale teams en
diaconie aangemelde gezinnen.
De ontmoetingen tijdens de overhandiging van het pakket waren warm
en waardevol voor zowel de ontvanger als voor de Present-vrijwilliger.
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Jubileum: De Reling 30 jaar!
Op 22 September heeft De Reling haar 30-jarig jubileum gevierd!
Zo lang biedt de Reling al woonruimte en begeleiding aan
jongeren.
Een impressie van de Reling vindt u hier en in het verslag
hieronder vertelt Yael wat de Reling voor haar heeft betekend.
'Oud' bewoner en hulpverlener: samen overblijfmoeder op school
De deur werd dichtgetrokken en daar zat ik dan, alleen, tussen al
mijn spullen. Op de grond in mijn nieuwe kamer bij De Reling. Het eerste wat ik deed was heel hard
huilen. Maar daar in dat hoge grachtenpand stond voor mij die daadwerkelijke reling waar ik mij aan op
zou gaan trekken.
Ik was 19 jaar en ondanks dat dit één van de donkere periodes uit mijn leven is geweest, was de Reling
mijn thuis. Thuis tussen al die andere jongeren. Jongeren die ook van ver kwamen en ook op weg waren
naar een meer kabbelend leven. Een onzichtbare band die er gewoon was.
Ik kon niet koken. Inge, een begeleidster, leerde mij koken. Ik kon niet wassen, dus ik leerde wassen. Ik
had geen geld, geen ziektekosten-verzekering en ik had bananendozen als boekenkast. De SintJanskerk, in opdracht van onze God, kwam mij financieel te hulp. De Reling leerde mij op eigen benen
staan, hoewel wankel en trillend, want ik had nog een lange weg te gaan. Daar zal ik altijd dankbaar voor
zijn.
En nu, 17 jaar later, sta ik een stuk steviger in mijn schoenen. En loop ik op het schoolplein, samen met
Inge, als overblijfmoeder.
- Yael

Thuishulp Nederlandse Patiënten Vereniging
zoekt vrijwilligers
De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een landelijke organisatie
die opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven. De Bijbelse
opdracht tot zorgzaamheid en solidariteit is het uitgangspunt voor onze
hulpverlening.
Eén van de belangrijkste vormen van onze hulpverlening is de NPVThuishulp, die zich richt op het ondersteunen van de mantelzorg en andere
praktische vormen van hulpverlening. Ouderen, eenzamen, mensen die
wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis zijn ontslagen,
kunnen een beroep doen op de NPV-Thuishulp. Iedereen, jong of oud,
ongeacht zijn of haar levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep
doen op de NPV-Thuishulp. De hulp is gratis.
De NPV-Thuishulp beschikt over gemotiveerde vrijwilligers. Regelmatig
wordt hen de mogelijkheid tot bijscholing geboden. Vanzelfsprekend
houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en
diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en
gewoonten van de hulpvrager en hebben geheimhoudingsplicht. We
zoeken voor Gouda en omgeving nog nieuwe vrijwilligers! U bent van
harte welkom in ons team, we kunnen uw hulp goed gebruiken!
Mail of bel ons voor meer informatie. hollandshart@afdeling-npvzorg.nl of
bel: 0182 – 74 40 06. Zie ook: https://www.npvzorg.nl/afdelingen/
hollands-hart/

De vrijwilligers bieden
o.a. de volgende hulp:
o

bezoeken van
mensen met een klein
sociaal netwerk

o

vervoer naar/
begeleiden bij
bezoek aan
ziekenhuis en/of
hulpverlening

o

oppassen bij zieken
en/of dementerenden

o

boodschappen doen

o

kinderopvang bij
kortdurende ziekte
van ouder(s)

o

ontspannende
activiteiten met
mensen met een
lichamelijke- en/of
psychosociale
beperking
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Het College van Diakenen weer op volle sterkte
De bestuurlijke taak van de Protestantse diaconie wordt uitgevoerd door
het College Van Diakenen (CvD). Het college zet zich in voor het
diaconale werk op stadsniveau en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Daarnaast
stelt het college het diaconale beleid op (lees het nieuwe beleidsplan hier), en is het
verantwoordelijk voor het voorlichten van de wijkgemeenten, het toerusten van wijkdiaconieën, het
verzorgen van communicatiemiddelen en het ondersteunen van de clusters. Per 1 november 2021
is het College van Diakenen weer op volle sterkte met de volgende personen:
o
o
o
o

Thera de Haan, voorzitter (voorzitter.diaconie@pkngouda.nl)
Arjan van Essen, vicevoorzitter (a.van.essen@pkngouda.nl)
Kees van Veen, penningmeester (penningmeester.diaconie@pkngouda.nl)
Helmich van der Kolk, scriba (scriba@pkngouda.nl)

Vanuit de wijkgemeenten zijn de volgende diakenen afgevaardigd:
o
o
o
o
o
o
o

Ontmoetingskerk: Lucia Liefaart
Oostpoort: Theo Mul
Pauluskerk: Alex Bak
St Jan A: Gert van der Linden
St Jan B: Rob Jongsma
Veste: Hans Quakkelaar
Westerkerk: Tjerk Siebenga

Vertellers en schrijvers voor project ‘Levensboeken’
Begin 2022 gaat het project ‘Levensboeken’ van start, georganiseerd vanuit de diaconie. In dit
project vertellen ouderen hun levensverhaal. Vrijwilligers maken hier een persoonlijk boek van.
Wilt u graag uw levensverhaal delen en dit later nog eens terug kunnen lezen? Geeft u zich dan op
als verteller! In de ontmoetingen tussen u en de schrijver staan verschillende thema’s centraal:
kindertijd, familie, school, werk, hobby’s, geloof etc. Het boek is een bijzonder aandenken. Ook is
het mooi om aan de hand van het boek met anderen ‘door de tijd te reizen’.
Bent u geïnteresseerd in het levensverhaal van ouderen en houdt u van schrijven? Meldt u aan als
schrijver! Schrijvers krijgen eerst een training aangeboden, op woensdagavond 19 januari en 2
februari 2022. U kunt zich aanmelden bij Lizet de Knegt (huibertenlizet@gmail.com) of bij Nelleke
de Jong (nelleke.de.jong@pkngouda.nl / 06 - 86 87 46 64).

Vrijwilliger bij het Swanenburghshofje: iets voor u/jou?
Vanuit het Swanenburghshofje helpen we al 40 jaar mensen die hulp
nodig hebben. Op dit moment zoeken we dringend enkele nieuwe
vrijwilligers. Mensen die bij het Swanenburghshofje wonen kiezen
ervoor om hun leven weer op de rails te krijgen en daarbij hulp te
aanvaarden. Wonen in het Swanenburghshofje heeft meerwaarde,
omdat een vrijwilliger een tijdje mee oploopt en een luisterend oor
biedt. De belangrijkste taak hierbij is luisteren en er zijn. Samen
bespreken waar de hulpvrager tegenaan loopt, en wat jullie kunnen
doen om die problemen aan te pakken. Ook begeleiden we mensen die niet (meer) bij ons wonen,
maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Om vrijwilliger bij het Swanenburghshofje te worden hoef je geen speciale opleiding of
achtergrond te hebben. Wat we van jou vragen is de bereidheid om een tijdje met iemand op te
lopen zodat hij of zij weer voldoende vertrouwen en bagage krijgt om het daarna op eigen kracht te
redden. Ook voor jezelf een waardevolle ervaring! Kijk op onze website swanenburghshofje.nl en
meld je aan voor een kennismakingsgesprek via info@swanenburghshofje.nl of 0182 – 52 59 25.
Samenstelling nieuwsbrief: Nelleke de Jong, diaconaal consulent - nelleke.de.jong@pkngouda.nl
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