
Collecten 
 
EERSTE/ DIACONALE COLLECTE 
 
zondag 19 maart: Jeugddiaconaat  
Het Jeugddiaconaat is er voor jongeren in diaconale nood, en wil jongeren bewust 
maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. Dit gebeurt 
door middel van acties in de Veertigdagentijd, vrijwilligersactiviteiten via Stichting 
Present, acties voor een goed doel, diaconale werkvakanties etc. 
https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/jeugddiaconaat/  
 
zondag 26 maart: Stichting Christelijke Hulpverlening/  
’t Swanenburghshofje 
‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die 
laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die 
vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden.  
Hulp wordt op verschillende manieren geboden: er is de mogelijkheid van huisvesting 
met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden (via SchuldHulpMaatje). 
Info: www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 – 525925. 
 
zondag 2 april: Inloophuis Domino 
Inloophuis Domino is een ontmoetingsplek voor iedereen die even 
op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een 
spelletje, of een warme maaltijd. Ook worden er regelmatig extra 
activiteiten georganiseerd. Nieuwe vrijwilligers, zowel koks als 
gastheren/gastvrouwen zijn zeer welkom! Meld je aan via 
info@inloophuisdomino.nl. Zie ook www.inloophuisdomino.nl  
 
Witte Donderdag 6 april/ Goede Vrijdag 7 april (Stille Week): Nes Ammim 
Nes Ammim (‘banier van de volkeren’ - Jesaja 11:10) is een internationale christelijke 
werk- en leefgemeenschap in Israël en beoogt het gesprek en vertrouwen tussen 
joden en christenen te verbeteren. Deze dialoog is uitgebreid met 
ontmoetingen tussen inwoners van Israël met een uiteenlopende 
etnische en religieuze achtergrond.  
Info: www.nesammim.nl 
 
De tweede collecte in alle diensten is bestemd voor Pastoraat en eredienst. 
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Bericht van Diaconie en Kerkbeheer over collecten 
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Kerkzaken digitaal 
Omdat het steeds moeilijker wordt om contant collectegeld in te leveren bij de bank 
willen wij u wijzen op andere mogelijkheden om te geven aan de collecten voor de 
diaconie en pastoraat en eredienst: 
• Bijdragen via de app Appostel.  
• Bijdragen via de kerkapp van de eigen wijkgemeente. 
• Bijdragen d.m.v. collectebonnen. U kunt deze bestellen bij het kerkelijk 
bureau. Dit kan telefonisch (513360), via e-mail (kerkelijkbureau@pkngouda.nl) of op 
het kerkelijk bureau zelf tijdens openingstijden (maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 9.30 en 12.30 uur). 
• Overmaken van uw bijdrage naar één van onderstaande rekeningen: 
NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda (1e collecte) 
of NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda (2e collecte) 
Bijdragen via de hiervoor genoemde mogelijkheden verdienen de voorkeur omdat 
deze de minste foutkans en werk opleveren. 
 
 NB De voormalige ING rekeningen van de Diaconie zijn buiten gebruik gesteld! 
 
  
 

  


