DIACONIE

COLLECTEN
EERSTE/ DIACONALE COLLECTE
Zondag 1 mei: HipHelpt/Burennetwerk
HipHelpt/Burennetwerk Gouda helpt mensen die een
praktische/sociale hulpvraag hebben, maar geen of een te
klein netwerk om deze op te lossen. Denk aan boodschappen doen, koffiedrinken, samen
wandelen, een spelletje doen of in de tuin werken. U kunt zich bij HipHelpt/Burennetwerk
aanmelden met een hulpvraag, maar ook als hulpbieder. Matchmakers van Burennetwerk
koppelen een hulpvrager aan een hulpbieder. Zie https://hiphelpt.nl/gouda, bel 0182 - 23 50
82 of mail gouda@hiphelpt.nl.
Zondag 8 mei: Activiteiten Cluster Kerk en Vluchteling
Het cluster Kerk & Vluchteling zet zich in voor statushouders en
vluchtelingen in Gouda. De laatste maanden is dit heel actueel: Sinds
december wonen er een aantal asielzoekers op de hotelboot (noodopvang)
van het COA, en sinds kort wonen er ook Oekraïense vluchtelingen in
Gouda. Voor deze mensen, maar ook voor alle statushouders die in Gouda
een bestaan opbouwen, zet het cluster zich in: vanuit het Maatjesproject, de
taal-oefengroepen, het samen sporten en andere activiteiten wordt hulp, ondersteuning en
een luisterend oor geboden. https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/kerkvluchteling/

Zondag 15 mei: Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau
De inkomsten uit het diaconaal quotum (jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk) zijn
bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de
samenleving en oecumene.

De tweede collecte in alle andere diensten is bestemd voor Pastoraat en eredienst.

NIEUW JAARPROJECT WERELDDIACONAAT (DE MELKBUS BIJ DE UITGANG)
In 2020 en 2021 heeft het Werelddiaconaat een samenwerking gehad met Stichting
Bootvluchteling. Tijdens die periode zijn de opbrengsten vanuit de “melkbussen” besteed aan
dit project. In totaal is daarmee ca. € 25.000 aan dit doel gedoneerd. Naast de opbrengsten
uit de melkbussen is dit bedrag o.a. ook opgehaald door de olie- en bloembollenacties. In het
kerkblad is vanuit stichting bootvluchteling periodiek een terugkoppeling gegeven over de
situatie op Lesbos.
Omdat deze samenwerking projectmatig is, kiest het Werelddiaconaat elke twee jaar een
ander doel. Hierbij willen wij u informeren over het gekozen doel voor de periode van 2022
en 2023. Dit is in samenspraak gebeurt met cluster Kerk & Vluchteling. Komende twee jaar
verbinden wij ons aan World Vision en specifiek aan een project in Syrië.

World Vision

Wij zetten ons in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun
achtergrond ook is. We willen ze geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen en
hun wereld te veranderen. Zodat vreugde weer een plek krijgt in hun leven. Dit doen we met
hart en ziel omdat we geïnspireerd zijn door Jezus.
Voor ieder kind, voor ieder hart: de vreugde van een veranderd leven.
World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige
leefomgeving. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de familie zelf, de omgeving
en lokale en internationale organisaties. In 100 verschillende landen bereiken we jaarlijks
miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. We maken geen onderscheid
naar geloof, etniciteit of politieke overtuiging. In 15 jaar willen we onszelf op iedere plek
overbodig maken.
We pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Dit doen we op drie verschillende
manieren:
1. Kindsponsoring: Duurzame ontwikkeling
We investeren niet alleen in het sponsorkind, maar ook in de familie en de omgeving. Op
deze manier veranderen we complete gebieden. Dat doen we samen met onze sponsors, die
de projecten ondersteunen.
2. Noodhulp en wederopbouw
Waar rampen of conflicten zijn, zijn kinderen het meest kwetsbaar. Daarom zijn we bij
rampen binnen 24 uur ter plaatse met noodhulpgoederen, zoals
water, voedsel, tenten en medicijnen.
3. Opkomen voor kinderen & beleidsbeïnvloeding
We willen dat nationale regeringen en lokale leiders zich
verantwoordelijk gaan voelen voor de toekomst van hun kinderen. We
komen op voor de rechten van het kind, zo vaak mogelijk, op zo veel
mogelijk plekken.
Syrië - Dit is er aan de hand en zo helpt World Vision
Het conflict in Syrië is op 15 maart z'n elfde jaar ingegaan. In
Noordwest-Syrië is bijna de helft van het gebied onbewoonbaar
gemaakt. Bijna een miljoen mensen, waarvan meer dan de helft
kinderen, hebben het gebied moeten ontvluchten. Zij verkeren nu in onmenselijke
omstandigheden, in overvolle kampen. Zij hebben dringend hulp nodig. Ondanks het gevaar,
blijven hulpverleners van World Vision werken in Noordwest-Syrie. We werken in
ziekenhuizen, eerste hulp-posten en mobiele klinieken. Daarnaast zorgen we voor schoon
drinkwater en hygienesets voor 55.000 ontheemden. Ook delen we tenten, dekens, en
keukenspullen uit. We zorgen voor veilige plekken voor kinderen.

