Collecten
EERSTE/ DIACONALE COLLECTE
Zondag 28 november: Inloophuis Domino
Inloophuis Domino is een huiskamer in het centrum van Gouda waar iedereen
welkom is die behoefte heeft aan een plek om even op adem te komen. Een plek
waar je je verhaal kwijt kunt, je andere mensen ontmoet en waar je met elkaar een
warme maaltijd kunt delen.
Domino wordt gedragen door ongeveer 85 vrijwilligers uit Gouda en omgeving.
Adres: Oosthaven 31-c, www.inloophuisdomino.nl
Zondag 5 december: Plaatselijk diaconaal werk
De diaconie is op vele terreinen binnen Gouda actief en wordt ondersteund door
twee diaconale consulenten. Zij vormen een onmisbare schakel tussen diaconie en
overheid en hebben een spilfunctie m.b.t. deskundigheid binnen al het diaconale
werk binnen onze gemeente. Regelmatig vindt u hierover ook publicaties in het
kerkblad. De diaconie beveelt deze collecte graag bij u aan.
Info: Diaconaal consulenten Joyce Schoon/ Nelleke de Jong, Oosthaven 31-C 2801
PD Gouda T 0182-537122 E diaconaalconsulent@pkngouda.nl
Zondag 12 december: Wijkgebonden diaconaal werk
Het doel van deze collecte wordt per wijkgemeente bepaald, dus niet Gouda breed.
Gemeenteleden mogen zelf een doel aandragen, uiteindelijk wordt er één doel
gekozen. Een mooie manier dus om de diaconale collecte ‘dichterbij’ te brengen.
De tweede collecte in alle diensten is bestemd voor Pastoraat en eredienst.

Diaconaat

Oliebollenactie 2021
Het Goudse Werelddiaconaat zorgt rond de jaarwisseling weer voor overheerlijke
oliebollen en appelbeignets!
De opbrengst van deze actie is bestemd voor hulp aan Bootvluchtelingen die in
overvolle vluchtelingenkampen verblijven op Lesbos
en in Noord-Griekenland. Het gaat om medische en
psychosociale hulp aan de gestrande vluchtelingen.
Kijk voor meer informatie op: www.bootvluchteling.nl

U kunt oliebollen en appelbeignets vanaf 17 december bestellen via
www.protestantsekerkgouda.nl
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om online te bestellen, kunt u uw bestelling ook
telefonisch doorgeven aan Gert van der Linden, 06-37382414.
Op donderdag 31 december kunt u uw bestelling afhalen tussen 11.00 en 13.00
uur op het door u opgegeven adres. De Brug (Pauluskerk), de Veste en De
Oostpoort. Ook is in De Brug (Pauluskerk) een beperkte voorraad oliebollen en
appelbeignets beschikbaar voor de vrije verkoop, maar op=op.
Prijzen
Zak met 5 oliebollen (met of zonder krenten/rozijnen) €5,- per zak
Appelbeignet €1,50 per stuk

