Collecten
EERSTE/ DIACONALE COLLECTE
zondag 27 november: Inloophuis Domino
Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek (oorspronkelijk opgezet
vanuit verschillende Goudse kerken) voor iedereen die even op
adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje, of een
warme maaltijd. Op dinsdagmiddag is er een maaltijd voor senioren. Ook worden er
regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Domino is voor een groot deel afhankelijk
van giften en donaties, en wordt gedragen door zo’n 90 vrijwilligers.
Info: www.inloophuisdomino.nl
zondag 4 december: 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.
Info: Nelleke de Jong, nelleke.de.jong@pkngouda.nl / T 06 - 86 87 46 64
zondag 11 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
Opbrengsten diaconale collecte september 2022
In september is er veel gegeven voor het werk van de diaconie, zowel voor de
doelen van de zondagse collecten, als ook de giften voor de noodopvang van
vluchtelingen aan de James Wattstraat. Ook in deze gaven wordt de grote
betrokkenheid bij het werk van de diaconie zichtbaar. Met uw bijdragen stelt u de
diaconie in staat om elke keer weer mensen te helpen die op ons pad komen, ver
weg of dichtbij. Dank voor alle betrokkenheid, giften, en gebed!
Opbrengstendiaconale collecten tijdens de dienst
4 september Non-foodbank Gouda
11
‘t Swanenburghshofje
september
18
Stichting Gave
september
25
Hulp individuele gemeenteleden
september
Totaal september

€
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€

4.114

€ 16.679

Overige diaconale opbrengsten
Werelddiaconaat
Zending
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Noodopvang James Wattstraat
Overig

€ 1.450
€ 1.804

Oliebollenactie 2022
Ook dit jaar zorgt het Goudse Werelddiaconaat rond de jaarwisseling weer voor
overheerlijke oliebollen en appelbeignets, gebakken door Bakker Arjan van der Eijk
in Haastrecht.
Met uw bestelling van oliebollen en appelbeignets bij het Werelddiaconaat, steunt u
het Jaarproject van het Werelddiaconaat 'World Vision, hulpprogramma in Syrië'
Informatie over wanneer u (online) kunt bestellen en afhalen, volgt nog in komende
kerkbladen en op de website van www.protestantsekerkgouda.nl
Diakenen Werelddiaconaat
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