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Een paasgroet voor Goudse statushouders
Het cluster Kerk en Vluchteling van de diaconie brengt statushouders vlak
voor Pasen een tasje met een voorjaarsplantje en paaseieren. Bij elk tasje
wordt een persoonlijk kaartje meegebracht met een mooie paasgroet van
een gemeentelid. Zo blijven we in contact in deze periode waarin de
gezamenlijke maaltijden en de Nederlandse lessen erg gemist worden.
Mijmerwandeling
Elke eerste zondagmiddag van de maand wordt er
vanuit het Weilandklooster een Mijmerwandeling
georganiseerd. Tijdens de Mijmerwandeling zoeken we stilte en bezinning in de natuur,
we luisteren naar inspirerende teksten en gaan met onszelf en de ander in gesprek.
Zaaien is het thema van de volgende mijmerwandeling, op 11 april. Voor informatie of
aanmelding kun je mailen naar info@weilandklooster.nl. Zie www.weilandklooster.nl
Netwerk Samen voor Goud zoekt penningmeester
Wij zijn de organisatie die jongeren helpt maatschappelijke
impact te maken. Per jaar zijn honderden jongeren bij ons
betrokken die zich inzetten voor en met Gouwenaren die extra
steun goed kunnen gebruiken. Wil jij meebouwen aan deze Goudse stichting als
penningmeester? Neem contact op met Maurice de Korne, Tel: 06-21905867, E-mail;
maurice@samenvoorgoud.nl of
Hulp aan bootvluchtelingen
De werelddiakenen voeren actie voor hulp aan bootvluchtelingen
die in vluchtelingenkampen verblijven op Lesbos en in NoordGriekenland. Het gaat om medische en psychosociale hulp aan de
gestrande vluchtelingen. Zie www.bootvluchteling.nl
Zomerattenties
In juni delen de diakenen zomerattenties uit aan gezinnen die geen geld
hebben voor een vakantie. Dit extraatje is bedoeld voor een uitstapje met
het gezin of om iets leuks te kopen voor de kinderen. Weet je gezinnen die
hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op met een diaken of
stuur een berichtje aan diaconaalconsulent@pkngouda.nl
Versterking voor de Goudse diaconie
Nelleke de Jong komt de Goudse diaconie versterken als diaconaal
consulent en collega van Joyce. Ze schrijft: Ik heb er zin in om als
diaconaal consulent in Gouda aan de slag te gaan! Ik ben opgeleid als
Sociaal Geograaf, en heb een aantal jaar in het hoger onderwijs

gewerkt, als docent en onderzoeker. Daarnaast studeer ik Theologie en volg ik sinds
september de master Gemeentepredikant aan de PThU. Ik ben ervan overtuigd dat het
onze gezamenlijke roeping is om als gemeente van Christus present te zijn, mensen in
nood te helpen en te streven naar een barmhartige en rechtvaardige samenleving.
Alternatieve verwendag bij Inloophuis Domino
Onder normale omstandigheden organiseert het inloophuis elk jaar in het
voorjaar een verwendag voor bezoekers, die op deze dag gratis gebruik
konden maken van verzorgende handen van kapsters, pedicure en
schoonheidsspecialiste. Dit jaar heeft het inloophuis verwen-tasjes
uitgedeeld aan de bezoekers, zodat ze toch een verwenmoment konden
beleven.
Burennetwerk Gouda zet supervrijwilliger in het zonnetje
Eind februari heeft Burennetwerk Gouda vrijwilliger Jeanette verrast met
bloemen. Al zes jaar lang zet zij zich in bij Burennetwerk en dat blijft niet
onopgemerkt. Jeanette kan haar kennis en jarenlange ervaring als
verpleegkundige goed inzetten bij haar vrijwilligerswerk bij
Burennetwerk, waar de organisatie op haar beurt erg blij mee is! Heb je
hulp nodig of wil je vrijwilliger worden, meld je bij
www.burennetwerkgouda.nl
Wisseling van de wacht bij Present Gouda
Sinds 1 maart heeft Stichting Present Gouda een nieuwe algemeen
coördinator. Annet Perdijk heeft na bijna tien jaar afscheid genomen
van Present en heeft het stokje overgedragen aan Jeanet Overeem.
Neem een kijkje op www.presentgouda.nl en raak geïnspireerd
door het prachtige werk wat in onze stad wordt gedaan.
Licht voor Gouda in een nieuwe vorm
In maart 2020 is Licht voor Gouda online gegaan, om
Gouwenaren hoop en troost te brengen tijdens de coronacrisis. De website werd de
eerste maanden zeer goed bezocht. De website is najaar 2020 omgebouwd tot een
diaconaal platform: een overzicht van de diaconale stichtingen in Gouda en de kerkelijke
diaconieën van Gouda. Regelmatig worden berichtjes geplaatst over ontwikkelingen bij
de diaconale stichtingen. Zie www.lichtvoorgouda.nl
Getsémane
De Zoon die ons het brood, de beker
reikt,
ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,
gedenken wij in brood en wijn.
Wij drinken door zijn dood het leven in,
een zee van liefde schept een nieuw
begin:

nooit meer alleen,
met Jezus één, totdat Hij komt.
Al wie dorst, wordt getroost
in het brood, de beker wijn.
Neem van het brood, proef van de wijn;
gedenk dat wij vergeven zijn.
(Hemelhoog, lied 175 - tekst: Hans Maat)

