Collecten
EERSTE/ DIACONALE COLLECTE
zondag 25 september: Plaatselijk diaconaal werk
De diaconie is op verschillende terreinen actief en helpt, zichtbaar en onzichtbaar,
daar waar het nodig is, dankzij de inzet van diakenen en gemeenteleden. De
diaconaal consulenten ondersteunen en adviseren daarbij, leggen verbindingen met
organisaties en de lokale overheid, en initiëren nieuwe projecten. Informatie: Nelleke
de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl / T 06 - 86 87 46 64.
zondag 2 oktober: (Israëlzondag): Stichting Jaffa-Project
Nederland
De inwoners van Jaffa en Zuid Tel Aviv hebben verschillende
religieuze en etnische achtergronden. Het Jaffa Instituut geeft
hoop aan kinderen met een moeilijke thuissituatie en biedt deze kinderen een
toekomst, door middel van goed onderwijs en naschoolse opvang. De omgeving
waarin de kinderen opgroeien heeft eveneens hulp nodig. Daarom worden ook
allerlei benodigdheden gefinancierd, zoals schoolboeken, schoolbanken, en een
dagelijkse voedzame maaltijd voor honderden kinderen.
zie: www.jaffaproject.nl
zondag 9 oktober: Individuele hulp gemeenteleden
De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood, wanneer hulp
van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke
kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie
mensen die het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van kerst- en
zomerattenties.
De tweede collecte in alle diensten is bestemd voor Pastoraat en eredienst.

Diaconaat
Maatjesproject Kerk & Vluchteling zoekt nieuwe maatjes
Het Maatjesproject is op zoek naar twee maatjes (een echtpaar, of een man en een
vrouw) die samen een Syrisch-Koerdisch gezin kunnen begeleiden.
De ouders in dit gezin zijn beiden analfabeet en spreken (nog) geen Nederlands. Er
zijn vier kinderen, twee op de basisschool en twee in de Internationale Schakelklas.
Het gezin kan wel wat ondersteuning gebruiken, vandaar de vraag om maatjes die
een tijdje met hen oplopen.
Bent u, ben jij één keer per week twee uur beschikbaar, en wil je deze ouders helpen
met wegwijs worden in Gouda, met het lezen van de post, en met het vergroten van
hun netwerk?
Neem dan contact op met Heike Blok, coördinator Maatjesproject Kerk & Vluchteling
Gouda: E kerkenvluchtelingen@gmail.com; T 06-19902605. Ook als je nog vragen
hebt of meer informatie wilt, kun je bij haar terecht.
Wanneer je als maatje aan de slag gaat, word je begeleid door een mentor, waar je
terecht kunt met vragen of voor overleg.
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Opbrengsten diaconale collecte juli 2022
Bij alle collectedoelen in juli gaat het erom dat mensen gezien worden, en dat
aandacht, tijd, hulp en financiële ondersteuning ertoe bijdraagt dat mensen opbloeien
en tot hun recht komen. Dat geldt voor individuele mensen en gezinnen die financieel
ondersteund worden, voor de bezoekers van Inloophuis Domino, voor de mensen in
de gevangenis en hun familie die de vrijwilligers van Gevangenenzorg bezoeken, en
voor de Dalit-kinderen in India, die vanwege hun kasteloze status worden
achtergesteld en buitengesloten.
Hartelijk dank voor uw giften en gebed! Mocht u zich ook op een andere manier
willen inzetten: Inloophuis Domino is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers:
gastheren en gastvrouwen die de bezoekers welkom heten en er voor hen zijn!
Meer informatie: E info@inloophuisdomino.nl; T 515706
Opbrengstendiaconale collecten tijdens de dienst
3 juli
Kerk in Actie – Onderwijs in
€3.177
India
10 juli
Inloophuis Domino
€2.982
17 juli
Gevangenenzorg
€2.940
24 juli
Individuele hulp
€2.425
gemeenteleden
31 juli
Kerkenwerk provinciaal en
€2.366
landelijk
€13.890

Totaal juni
Overige diaconale opbrengsten
Energiearmoede
Werelddiaconaat
Zending
Overig
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