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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarlijkse werkverslag van de diaconaal consulent. Het is een verslag
vanaf mijn start als diaconaal consulent in mei 2021 t/m augustus 2022.
Een bewogen jaar
Het is een periode waarin veel gebeurd is, zowel dichtbij als ver weg. In mei 2021
speelde corona nog een grote rol in het dagelijks leven. Ik leerde het diaconale
werk dan ook kennen in ‘coronastand’: veel activiteiten konden niet doorgaan, of
hadden op een andere manier vorm gekregen, een terugkerende zoektocht naar
wat er wel mogelijk was, die zeker tijdens de strenge lockdown in de winter van
2021-2022 weer extra actueel werd. Ook nam in de samenleving de polarisatie
toe. Op dit moment is corona naar de achtergrond verdwenen, en hopen we dat
het in de toekomst niet meer zo’n impact zal hebben op ons samenleven.
In Gouda meerde net voor de kerst een hotelboot aan als noodopvang van het
COA, waar in eerste instantie zo’n 80 mannen uit verschillende landen een plek
kregen. Vanuit allerlei organisaties en initiatieven werden in korte tijd veel dingen
voor hen georganiseerd. Daaruit zijn allerlei duurzame activiteiten en contacten uit
ontstaan. Ondertussen is de duur van hun verblijf hier verlengd, en zijn er nog een
aantal mensen bijgekomen.
En op het moment dat de samenleving in Nederland weer ‘open ging’, brak in
Oekraïne de oorlog uit, en zag de wereld er heel anders uit. Een
vluchtelingenstroom kwam op gang, maar ook een hartverwarmend groot aanbod
van hulp. Er werden inzamelingsacties (geld en goederen) op touw gezet,
gebedsdiensten gehouden, huizen werden opengesteld, mensen werden
opgehaald aan de grens. En er kwamen overal in het land opvangplekken, zoals
ook in Gouda, die door de gemeente, in samenwerking met organisaties en
vrijwilligers, met veel inzet en in korte tijd zijn gerealiseerd. Ondertussen is
duidelijk geworden dat het geen korte oorlog van een paar weken was, en lijken
we aan het bestaan van de oorlog soms wel gewend. Maar voor de mensen die
nog steeds niet terug naar huis kunnen, hun leven niet terug hebben, is het
dagelijkse realiteit.
Daarnaast worden de economische gevolgen van de oorlog steeds meer
merkbaar: de oplopende energieprijzen en toenemende inflatie, die steeds meer
mensen en gezinnen in de knel doen komen, met een grote onzekerheid voor de
toekomst. Sowieso zijn er zorgen over de toenemende kloof tussen rijk en arm, en
een groeiende groep mensen voor wie het dagelijks leven onbetaalbaar wordt.
Alle berichten over droogte, bosbranden, oogsten die dreigen te mislukken en
weerrecords die aan de lopende band worden verbroken, wijzen ons op een
klimaat dat in hoog tempo verandert, met alle gevolgen voor planten, dieren en
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mensen van dien. De mondiale schaal waarop dit gebeurt, maakt de omvang van
deze crisis zichtbaar en overweldigend.
En nu, op het moment dat ik dit schrijf1, liggen er al dagen ruim 700 asielzoekers
buiten te slapen, voor de poort van Ter Apel. Een oplossing lijkt er nog niet te zijn.
Dat wat zich altijd alleen ‘ver weg’ leek af te spelen, vindt nu plaats in ons eigen
land.
Kennismaking met het diaconale werk
Tegen deze achtergrond leerde ik het afgelopen jaar het diaconale werk in Gouda
kennen. Ik maakte kennis met diakenen en vrijwilligers uit de verschillende
wijkgemeenten van de PKN Gouda en uit andere kerken, en leerde de vele
diaconale stichtingen die Gouda rijk is kennen. Ook maakte ik kennis met allerlei
andere maatschappelijke organisaties die zich richten op het sociale welzijn van de
Goudse bevolking en had ik regelmatig overleg met verschillende medewerkers
van de Gemeente Gouda.
Ik was – en ben - onder de indruk van alles wat er gedaan wordt voor het welzijn
van mensen. Van hoeveel mensen zich op verschillende manieren inzetten voor
een samenleving waarin iedereen gehoord en gezien wordt. Het geeft me nieuwe
moed en vertrouwen dat elke keer weer, gewoon in het dagelijks leven, mensen
elkaar vinden, er voor elkaar zijn, in actie komen, opstaan tegen onrecht, en samen
het leven delen.
Dat betekent niet dat alle problemen daarmee worden opgelost, of dat er geen
nieuwe crises zullen volgen. Maar dat is gelukkig ook niet onze roeping: het is niet
aan ons om deze wereld te redden, om te zorgen dat alles opgelost wordt. Wij
worden geroepen om present te zijn, en lief te hebben. En daar hebben we elkaar
bij nodig.

Gouda, augustus 2022

Ik schreef deze tekst in de laatste week van augustus. Een paar weken later kwam de realiteit van
Ter Apel ook in Gouda heel dichtbij, toen we als Diaconie 50 ‘buitenslapers’ drie weken lang
hebben opgevangen. Het verslag hiervan volgt in het volgende werkverslag.
1
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2. De taken van de diaconaal consulent
In eerdere werkverslagen van mijn collega Joyce Schoon lees ik dat ‘de diaconaal
consulent ondersteunt, initieert en verbindt, zodat iedereen mee kan doen in het
werk van zorg, recht en vrede.’ Dat vind ik een mooie kernachtige samenvatting en
die neem ik hier dan ook graag over. Het sluit ook mooi aan bij hoe ik zelf het werk
van de diaconaal consulent heb leren kennen.

2.1

Ondersteunen en adviseren van diakenen en vrijwilligers

Een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit het ondersteunen van diakenen en
andere vrijwilligers in de verschillende kerken. Diakenen hebben onder andere als
taak dat zij gemeenteleden helpen en stimuleren om zich in te zetten voor de
ander, zowel dichtbij als ver weg.
Binnen de diaconie werken we met vijf zogenoemde ‘clusters’, of
aandachtsgebieden: Cluster Rijkdom & Armoede (Armoedestrijding); Cluster
Ouderen & Welzijn (Zorg voor ouderen); Cluster Jeugddiaconaat (Jongeren
betrekken bij de zorg voor elkaar); Cluster Werelddiaconaat (Ondersteuning
ontwikkelingsprojecten wereldwijd) en Cluster Kerk en Vluchteling (Verbinding
met vluchtelingen). Ook is er een werkgroep ‘Groene Kerken’, die zich bezighoudt
met de zorg voor de schepping.
Elke diaken is onderdeel van één van deze clusters en/of is betrokken bij het
bestuur van de diaconie (college van diakenen). Ik ben betrokken bij deze clusters
en bij het college van diakenen, en op die manier ondersteun ik de diakenen door
mee te denken, te informeren, te verwijzen, te adviseren of mee te werken aan een
diaconale activiteit.
Daarnaast verstrek ik informatie vanuit andere organisaties, de landelijke kerk etc.
en geef ik inhoudelijke input en steun door het geven van de jaarlijkse cursus voor
nieuwe diakenen. Deze cursus heb ik dit jaar in februari gegeven aan 12 nieuwe
diakenen. De derde avond was een verdiepingsavond voor alle diakenen. Op
deze avond hebben we ons samen verdiept in dilemma’s die we tegenkomen in
het diaconale werk. Ook weten individuele diakenen en gemeenteleden mij door
het jaar heen te vinden voor informatie of advies.
Hulpvragen
Regelmatig komen er hulpvragen bij mij terecht, soms via diakenen of vrijwilligers
in de kerk, maar ook regelmatig via andere organisaties of instellingen.
Hulpvragen kunnen gaan om sociale, praktische of financiële ondersteuning. Ik
denk daarin mee, adviseer, verwijs door, of roep hulp in van andere partijen. Ik
ondersteun mensen ook bij de aanpak van een hulpvraag, het in kaart brengen en
afwegen van de beste oplossing, en het daarbij onder ogen komen van eventuele
dilemma’s, zodat diakenen zich toegerust weten om met deze hulpvragen aan de
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slag te gaan, en er op een goede en zorgvuldige manier omgegaan wordt met
hulpvraag en hulpvrager. Hiervoor is binnen de diaconie ook een handleiding
beschikbaar, met richtlijnen om een hulpvraag goed te kunnen beoordelen.
Diaconaal bewustzijn vergroten
Ook informeer ik regelmatig alle gemeenteleden uit de verschillende kerken met
diaconaal nieuws, hulpvragen, oproepen etc. Diaconaat is niet iets van een
beperkt aantal mensen, maar van iedereen: iedereen wordt uitgenodigd om te
zien naar een ander, om samen zorg te dragen voor een betere wereld. Zo plaats
ik regelmatig berichten in nieuwsbrieven, kerkapps, de website of het kerkblad.
Ook breng ik 3x per jaar een diaconale nieuwsbrief uit, met nieuws vanuit de
verschillende clusters en stichtingen.
Mensen geven rond de kerkdienst geld aan de diaconie. De diaconie besteedt dat
geld aan verschillende doelen. In het kerkblad wordt hier regelmatig een
terugkoppeling van gegeven, zodat mensen weten hoe hun geld besteed wordt.
Ook voorzie ik de wijkgemeenten wekelijks van een slide met actuele informatie
over het collectedoel en wordt de informatie over de diaconale collectes ook aan
de kerkapps toegevoegd.
Jaarlijks wordt de diaconale zondag gehouden in de wijkgemeenten van de PKN
Gouda. Op die dag staat er een diaconaal thema centraal, afgelopen jaar was dit
‘de diaconie: helpen waar geen helper is‘. Door de diaconie als geheel centraal te
zette, werd zichtbaar gemaakt wat allemaal bij het diaconale werk hoort en hoe de
diaconie werkt. Met een groepje diakenen hebben we dit thema inhoudelijk
uitgewerkt. Met deze voorbereiding wordt daarna de zondag in elke
wijkgemeente door predikant en diakenen op eigen wijze verder vormgegeven.

2.2

Verbinden en informeren

Als diaconaal consulent maak ik ook de verbinding met diaconale stichtingen,
(diaconieën van) andere kerken, maatschappelijke organisaties en de burgerlijke
gemeente in Gouda. Het heeft me best wat tijd gekost om alle stichtingen,
organisaties, het informele zorg aanbod etc. te leren kennen: er is heel veel! Dat is
mooi om te zien, en fijn om als diaconie daar een onderdeel van te zijn, en zo bij te
dragen aan alles wat er in de stad gebeurt. Ook werkt de diaconie in verschillende
verbanden samen met andere stichtingen, kerken en organisaties.
Diaconale stichtingen
Zo werkt de diaconie samen met verschillende diaconale stichtingen in Gouda, en
ondersteunt zij deze ook: denk aan Inloophuis Domino, ’t Swanenburghshofje,
SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje, de Voedselbank en de Nonfoodbank. Maar
ook HipHelpt/Burennetwerk, Stichting Present, Samen voor Goud en de
christelijke vrijwillige thuishulp van de NPV, die allen op hun eigen wijze praktische
5
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en sociale hulp bieden, en de Reling, een christelijke organisatie voor begeleid
wonen voor jongeren van 17 t/m 24 jaar. Daarnaast geven de PCI, de
Vincentiusvereniging en het interkerkelijk Noodfonds ondersteuning bij financiële
problemen.
In het afgelopen jaar is er door de diaconie op meerdere manieren samengewerkt
met deze organisaties. Zo trekken de diaconie en het Noodfonds regelmatig
samen op in het hulp bieden bij financiële problemen. Oproepen voor projecten
of vrijwilligers vanuit deze stichtingen worden door mij breed verspreid, zowel
binnen de PKN wijkgemeenten als ook naar de andere kerken, via het Diaconaal
Platform (zie hieronder). Ook worden er soms acties gezamenlijk gehouden (zie bij
Rijkdom en Armoede).
Twee keer per jaar breng ik de contactpersonen van deze stichtingen bij elkaar.
Op die bijeenkomst nodigen we dan ook een stichting of persoon uit die iets
vertelt over het werk dat ze doen. Zo hebben we in het afgelopen jaar
kennisgemaakt met JobHulpMaatje, en is vorige keer Sharon Kim, de
straatadvocaat, langs geweest om over haar werk te vertellen. Daarnaast zijn deze
bijeenkomsten bedoeld voor ontmoeting en uitwisseling: het is goed om te weten
wat er gebeurt en wat iedereen doet, zeker ook omdat er nogal eens wisselingen
zijn in contactpersonen. Zo bleek bijvoorbeeld de laatste keer niet iedereen van
het Noodfonds op te hoogte te zijn, en zorgde deze bijeenkomst ervoor dat meer
organisaties het Noodfonds actief wisten te vinden. Los van deze bijeenkomsten
heb ik regelmatig overleg met de diaconale stichtingen, rond individuele
projecten of hulpvragen.
Wederzijdse betrokkenheid van diaconie en diaconale stichtingen wordt door
zowel diaconie als door stichtingen belangrijk gevonden. Er zijn dan ook
regelmatig gesprekken, tussen stichtingen en het bestuur van de diaconie, maar
ook tussen stichtingen en verschillende clusters, en tussen stichtingen en het
Diaconaal Platform (zie hieronder). In deze gesprekken participeer en adviseer ik.
Diaconaal Platform
Het Diaconaal Platform is een netwerk waarin tien Goudse kerken/ diaconieën
participeren, om het diaconale werk in de stad breder te dragen. Waar nodig en
mogelijk worden krachten gebundeld, door het delen van kennis en ervaringen
bijvoorbeeld. Ook zijn er vanuit het DPG nieuwe initiatieven ontstaan, zoals
Burennetwerk Gouda een aantal jaar geleden. Ik ben secretaris van het Diaconaal
Platform, informeer over diaconaal nieuws en fungeer als tussenpersoon, roep bij
elkaar waar nodig, en ben actief bij nieuwe initiatieven.
Toen ik begon was het DPG door corona wat minder actief. Onze eerste actie was
het opnieuw organiseren van een diaconale inspiratiedag ‘het groene hart van ons
geloof’. Deze was al eerder gepland en kon niet doorgaan in verband met corona.
Helaas viel de tweede poging precies in de zware lockdown afgelopen winter en
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kon deze dus weer niet doorgaan. Voor komend jaar wordt een nieuw thema
gekozen.
Daarnaast zijn vanuit het DPG werkgroepen gevormd rond de komst van de COA
noodopvang voor vluchtelingen. Met een vertegenwoordiging uit verschillende
kerken is toen in korte tijd een activiteitenaanbod ontwikkeld en aan de gemeente
Gouda aangeboden. Door corona kon niet alles doorgang vinden, maar er zijn
creatieve middagen gehouden, kookworkshops, stadswandelingen en er is een
taal-oefengroep ontstaan. Ook is er een ‘Samen-eet’-initiatief opgezet, waarbij
mannen van de boot te gast waren bij Gouwenaars. Door deze initiatieven zijn de
contacten tussen een aantal kerken/diaconieën verder aangehaald en zijn
meerdere kleine ‘werkgroepjes’ ontstaan.
Ook rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen is dat gebeurd. Er was zowel
uitwisseling van wat er in verschillende kerken gebeurde, als samenwerking met
elkaars acties (o.a. goederen inzameling vanuit de Gereformeerde Gemeente,
kaarsen-uitdeelactie met Pasen door de Parochie Sint Jan de Doper). Ook is er een
werkgroep opgericht die werkt aan een netwerk dat voor de langere termijn
opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen ondersteunt.
Voor het komende jaar willen we als DPG kijken hoe deze werkwijze ‘op
projectbasis’ ons kan helpen bij het vormgeven van het DPG als diaconaal netwerk,
op zo’n manier dat we met zo met zoveel mogelijk verschillende kerken samen
vorm kunnen geven aan de diaconale uitdagingen van deze tijd en het
ondersteunen van het diaconale werk dat al gebeurt, onder andere via de
diaconale stichtingen.
Naast het DPG heb ik ook af en toe contact met vertegenwoordigers van de Raad
van Kerken en informeren we elkaar over diaconale projecten en acties. Zo
hebben vrijwilligers van het Cluster Kerk en Vluchteling meegeholpen aan de
organisatie van een themadag van de RvK rond Vluchtelingen in het kader van
Gouda750.
Maatschappelijke organisaties
Ik neem ook deel van verschillende overleggen en werkgroepen. Als diaconie zijn
we aangesloten bij IN-Gouda, een nieuw netwerk rondom informele zorg, met
bijeenkomsten een aantal keer per jaar. Ook is er de werkgroep ‘Goudse
Standaard’ vanuit de gemeente Gouda rondom schuldenproblematiek en
preventie. Verder participeer ik in overleggen rondom het aanbod voor
vluchtelingen in de noodopvang en sluit ik waar mogelijk aan bij andere
netwerkoverleggen rondom het zorg en welzijn-aanbod in de stad.
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2.3

Projecten initiëren en uitvoeren

Een derde onderdeel van mijn taak is het signaleren en agenderen van relevante
maatschappelijke ontwikkelingen en het initiëren en vormgeven van nieuwe
activiteiten of projecten. In het afgelopen jaar waren dat met name de komst van
de noodopvang van het COA en de oorlog in Oekraïne en opvang van Oekraïners.
Daarnaast heeft de diaconie in het voorjaar een inzamelingsactie gehouden
rondom de stijgende energieprijzen en de toenemende energiearmoede daaraan
gerelateerd.
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3. Terugblik per aandachtsgebied
3.1

Armoedebestrijding (Rijkdom en Armoede)

De diakenen in dit cluster zijn de contactpersonen voor gezinnen en individuen die
het financieel moeilijk hebben. Ze houden contact, begeleiden of verwijzen door
waar nodig. Zij zijn in hun wijkgemeente ook aanspreekpunt voor financiële
hulpvragen. Waar nodig denk ik daarin mee of geef ik advies.
Ook onderhoudt het cluster contact met de Voedselbank, de Nonfoodbank,
Schuldhulpmaatje en het Noodfonds. Op meerdere momenten in het afgelopen
jaar werden vanuit verschillende kerken voedselinzamelingen voor de
Voedselbank gehouden.
Ook reiken de diakenen 2x per jaar een financiële attentie uit: met kerst aan
gezinnen, stellen en alleenstaanden, en voor de zomer aan gezinnen. Deze
attenties bestaan uit een envelop met geldbedrag om vrij te besteden. Voor het
uitreiken van de zomerattenties wordt o.a. contact gezocht met verschillende
basisscholen in Gouda.
Voor de zomer heeft het cluster samen met Stichting Present en de Voedselbank
de Actie Vakantietas georganiseerd. In alle wijkgemeenten van de PKN zijn door
gemeenteleden tassen gevuld met vakantiespullen voor kinderen van gezinnen
die niet op vakantie konden. Er zijn in totaal bijna 200 tassen uitgedeeld aan
gezinnen die cliënt zijn van de Voedselbank.
In het voorjaar heeft de diaconie een inzamelingsactie gehouden in het kader van
toenemende energieprijzen. Gerelateerde hulpvragen daaraan worden ook door
het cluster behandeld.
In samenwerking met de Voedselbank werk ik de komende periode aan een
heruitgave van het boekje ‘Voor hetzelfde geld’, waarin tips staan voor goedkoper
leven in Gouda. Dit boekje is voor het laatst uitgegeven in 2018, dus ook veel
verouderd, maar er is nog steeds vraag naar. Dit boekje komt in het najaar uit, en
wordt dan breed verspreid onder maatschappelijke organisaties en kerken. De
gemeente Gouda financiert de drukkosten.

3.2

Aandacht voor welzijn van ouderen (Ouderen en Welzijn)

De diakenen van het cluster Ouderen en Welzijn zetten zich in voor zorg en
aandacht voor ouderen met kwetsbaarheid. Halverwege het afgelopen seizoen
konden activiteiten gelukkig weer opstarten, na twee coronajaren, die zeker voor
ouderen vaak eenzaam waren. Er zijn in de kerken verschillende activiteiten, zoals
de seniorenkringen, ouderensozen en andere kerkelijke activiteiten. Diakenen

9

Werkverslag diaconaal consulent 2021 – 2022, Protestantse Diaconie Gouda

ouderen en welzijn onderhouden contacten daarmee en organiseren de
autodienst en klussendienst.
Ook besteden de diakenen jaarlijks aandacht aan de dag van de Mantelzorg, door
het uitdelen van rozen aan mantelzorgers in de kerken. De diakenen organiseren
ook de aanmelding van ouderen voor de jaarlijkse vakantieweek voor mensen met
een zorgvraag in Nieuw Hydepark in Doorn. Ook dit kon door corona niet
doorgaan, maar heeft in de afgelopen maanden weer plaatsgevonden.
In april is de vernieuwde ‘Wegwijzer voor ouderen’ uitgekomen . De eerdere versie
van dit boekje, met daarin allerlei informatie over kerkelijke en diaconale
activiteiten voor ouderen, was ondertussen sterk verouderd. Samen met het cluster
heb ik dit boekje volledig herzien en is de gedrukte versie onder alle ouderen in
de wijkgemeenten verspreid. Digitaal is de wegwijzer hier te vinden:
https://www.protestantsekerkgouda.nl/assets/files/2022-wegwijzer-voor-ouderendigitaal.pdf
Project Levensboeken
Begin van dit jaar heb ik samen met Lizet de Knegt het project Levensboeken
opgezet en uitgevoerd. Een aantal jaar geleden heeft dat ook in Gouda gedraaid,
en nu kwam vanuit verschillende kanten de vraag daarnaar. In het Levensboeken
project worden ouderen die graag hun levensverhaal willen vertellen en willen
laten opschrijven gekoppeld aan vrijwilligers die naar hen luisteren en van hun
verhalen een levensboek maken.
We hebben informatie hierover verspreid onder ouderen, schrijvers geworven in
alle wijkgemeenten en die schrijvers een cursus aangeboden. Tien schrijvers
hebben de cursus gevolgd. Daarna hebben we schrijvers en vertellers gekoppeld,
en zijn er acht koppels van start gegaan. Op dit moment zijn er al een aantal mooie
boeken geschreven! Vertellers geven aan dat het ze goed doet om hun verhaal
verteld te hebben, en nu als boek te hebben, als herinnering, voor hun familie.
Hun verhaal is recht gedaan. Schrijvers waarderen de contacten met de vertellers,
de openheid en het inkijkje dat ze krijgen in hun leven, en het creatieve project van
het schrijven en opmaken van een boek. Het is nog steeds mogelijk voor mensen
om zich aan te melden.
3.3

Verbinding met vluchtelingen (Kerk en Vluchteling)

Het cluster Kerk en Vluchteling zet zich in voor statushouders en vluchtelingen in
Gouda. Het cluster stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit de verschillende
wijkkerken. In coronatijd stonden veel activiteiten (zoals samen eten) op een laag
pitje. Individuele contacten en hulpvragen bleven wel. Met behulp van
spatschermen konden ook de taal-oefengroepen doorgaan (in de Veste en in de
Ontmoetingskerk).
Het Maatjesproject voor vluchtelingen/statushouders is ondertussen een begrip in
Gouda. Het maatjesproject koppelt maatjes aan een statushouder, die een
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luisterend oor, vriendschap en kleine praktische hulp biedt. Het Maatjesproject
wordt ook goed gevonden door andere organisaties en de gemeente Gouda,
voor advies, of een hulpvraag. Zo zijn er in het afgelopen jaar ook meerdere kleine
en grote hulpvragen bij het Maatjesproject terecht gekomen. Een terugkerende
vraag is die van huisvesting of opvang. Dit is iedere keer weer een zoektocht.
Het cluster heeft zich sterk ingezet rond de komst van de noodopvang van het
COA in Korte Akkeren. Meerdere activiteiten zijn opgezet, zoals stadswandelingen
(in samenwerking met o.a. de Christelijk Gereformeerde Kerk) en creatieve
middagen. Op dit moment wordt er een wekelijkse speciale taal-oefengroep
georganiseerd voor de Westerkerk voor de mensen op de boot. Samen met
mensen uit andere kerken, via het DPG is de ‘samen eet’-actie georganiseerd,
waarbij mensen van de boot gekoppeld werden aan gemeenteleden die
aangegeven hadden een keer voor hen te willen koken. Daarnaast zijn er
verschillende individuele contacten ontstaan vanuit de verschillende
wijkgemeenten.
Het cluster ondersteunt en stimuleert acties en hulp bij de opvang van Oekraïense
vluchtelingen in Gouda op de ‘Blokkerlocatie, en heeft zelf rond Pinksteren een
kleine attentie rondgebracht.
3.4

Ontwikkelingsprojecten wereldwijd (Werelddiaconaat)

Het cluster Werelddiaconaat werkt met een jaarproject. Sinds dit jaar steunt het
Werelddiaconaat ‘World Vision in actie voor Syrië.’ World Vision zet zich in voor
kinderen in onveilige gebieden, en focust naast noodhulp ook op wederopbouw
en onderwijs. Door voor een project in Syrië te kiezen, wordt ook de verbinding
gelegd met Syrische vluchtelingen hier. De diakenen zorgen voor de publiciteit
rond dit jaarproject in de verschillende wijkgemeenten. Met de oliebollenactie in
december wordt extra geld voor het jaarproject opgehaald. Dit jaar is voor het
eerst de oranjegebak-actie gehouden met Koningsdag, ook voor het jaarproject.
Dit was een succes en smaakte naar meer!
In verschillende kerken wordt met de viering van de Maaltijd van de Heer ook geld
opgehaald in een speciale collecte, de Avondmaalscollecte. Ook het doel van
deze collecte wordt door het Werelddiaconaat gekozen, en is dit jaar voor een
project rond schoon drinkwater in Kenia.
Het cluster is ook in actie gekomen rond het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.
Het werelddiaconaat haalt normaal gesproken geld op voor haar jaarproject via de
‘melkbussen’ die in elke wijkgemeente staan. In februari en maart zijn deze
opengesteld voor het Rode Kruis in Oekraïne en is er op die manier veel geld
opgehaald. Daarnaast is er vanuit de wijkgemeente de Oostpoort de actiegroep
‘Gouda voor Oekraïne’ in het leven geroepen, en zijn in korte tijd heel veel spullen
ingezameld en per vrachtwagen naar Oekraïne gebracht. Het cluster heeft hier aan
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bijgedragen. Vaak zijn de dingen waar het in het Werelddiaconaat om gaat, ver
weg. De oorlog in Oekraïne liet zien dat het opeens ook heel ‘dichtbij’ kwam.
3.5

Jeugddiaconaat

Het cluster Jeugddiaconaat wil jongeren stimuleren een bijdrage te leveren aan
barmhartigheid (zorg voor elkaar) en gerechtigheid (opstaan tegen onrecht) in
onze samenleving. Dit kan door fondsen te werven voor goede doelen of door
zich zelf in te zetten voor een diaconaal doel. De jongerenwerkers van STEP, het
Protestants Jeugdwerk ondersteunen de diakenen – en de andere
jeugdambtsdragers en vrijwilligers – in hun werk.
Samen met STEP zoeken we als diaconie elke keer weer naar nieuwe vormen om
diaconie in alle breedte aan te laten sluiten bij de belevingswereld van jongeren,
zodat we samen, jong en oud, ons kunnen inzetten voor een samenleving waarin
ieder gezien en gehoord wordt, en recht wordt gedaan.

3.6

Zorg voor de schepping: Groene Kerken en Weilandklooster

De zorg voor de schepping is deel van onze diaconale opdracht. In de bijbel staat
dat de mens geroepen is om de schepping op te bouwen en te bewaren. Met de
keuzes die we dagelijks maken, hebben we invloed op de schepping en invloed
op het leven van onze medemensen wereldwijd.

3.6.1 Werkgroep Groene kerken
De werkgroep Groene kerken komt een aantal keer per jaar bij elkaar, deelt en
onderneemt acties om onze kerken duurzamer te maken en om gemeenteleden
aan te sporen met elkaar in gesprek te gaan over onze verantwoordelijkheid voor
de schepping. De werkgroep houdt contact met de exploitatiecommissie van de
kerkrentmeesters over duurzame inkoop voor de kerkgebouwen. Sinds 2021 is er
een bijdrage van Groene kerken te lezen achterin het kerkblad. In het najaar 2022
staan er Klimaatgesprekken op het programma, bedoeld voor gemeenteleden die
zich met elkaar willen verdiepen in vragen rond zorg voor de schepping.
3.6.2 Het Weilandklooster
Het Weilandklooster is een Pioniersplek die bezinning en creativiteit aanbiedt op
het gebied van zorg voor de schepping. Deze Pioniersplek wordt sinds januari
2021 ondersteund door de landelijke Protestantse kerk, de Goudse diaconie en
andere fondsen. De activiteiten vinden plaats onder Stichting Weilandklooster met
een bestuur vanuit gemeenteleden uit de Goudse kerken, een pioniersteam en
een groep vrijwilligers. Joyce Schoon is vanuit de diaconie gedetacheerd als
pionier voor het Weilandklooster. Voor meer informatie zie de website
12

Werkverslag diaconaal consulent 2021 – 2022, Protestantse Diaconie Gouda

www.weilandklooster.nl. In 2021 en 2022 hebben we de volgende projecten
georganiseerd:
Mijmerwandelingen
In 2021 en 2022 is maandelijks een Mijmerwandeling georganiseerd. Tijdens de
wandeling krijgen deelnemers inspirerende teksten en vragen met reflectie op
geloof en de schepping. Per keer deden er 6 a 20 deelnemers mee, afkomstig van
buiten en van binnen de kerk.
Theatervoorstelling Escaperoom Terra
Van april 2021 tot en met oktober 2021 hebben we met een groep jongeren (18
t/m 25 jaar) gewerkt aan het maken van een theatervoorstelling over de dilemma’s
en vraagstukken rond milieu en klimaat. Tot en met juni 2022 waren er veertien
optredens in kerken en op een festival. Heel positief was de goeie sfeer in de
theatergroep en de bijzondere nagesprekken met het publiek. De jongeren
hebben het project als een geweldige en verrijkende ervaring beleefd. Een deel
van de groep doet weer mee aan het nieuwe project ‘Nieuwe Profeten’.
Groene retraites
In 2022 zijn drie groene retraites aangeboden voor verschillende doelgroepen
met een bezinnend, creatief en interactief programma: “De Weelde van Eenvoud”,
een retraite met veel creativiteit van 4 t/m 6 mei 2022 in Huijbergen, “Groene
Genade”, een retraite over groene theologie van 17 t/m 19 juni 2022 in het
klooster in Megen en “Creatief kloosterweekend” voor mensen met en zonder
verstandelijke beperking in het Dominicanenklooster in Huissen. Ale retraites
werden positief ervaren door de deelnemers, in de evaluaties zijn genoemd: fijne
sfeer, rust en eenvoud, ontmoeting, mooie tuin, creativiteit. Voor najaar 2022 en
voor 2023 staan weer groene retraites gepland.
Spruit – groen weekend voor jongeren
Er zijn vier Spruit weekenden georganiseerd, de eerste was in de zomer van 2020,
daarna 10 t/m 12 september 2021 en dit jaar 24 juni t/m zondag 26 juni 2022 en 9
t/m 11 september 2022. Per keer zijn er 12 a 15 deelnemers van 18 t/m 25 jaar.
We kamperen op camping de Boogaard in Hekendorp. Het programma bestaat uit
creatieve workshops rond een ‘groen’ thema, vegetarisch koken en verdiepende
gesprekken en muziek rond het kampvuur. De camping ligt aan de Hollandse
IJssel waar heerlijk gezwommen en gesupt kan worden.
Natuurfeest en inzegening Weilandklooster
Op zondagmiddag 26 september 2021 organiseerden wij in samenwerking met
IVN, A Rocha, De Klup en Stichting Vrienden van de Goudse Hout een bruisend
natuurfeest op het terrein van de scouting in het Goudse Hout. Met creatieve
workshops op het programma, zoals vilten, botanisch schilderen, veganistisch
koken, gedichten maken, ontdekkingstocht door de natuur, mijmerwandeling en
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knutselen met natuurmaterialen. Er waren ruim 100 deelnemers. In de avond was
de feestelijke inzegeningsviering van het Weilandklooster, met muziek, stilte,
theater, vuur, een prachtig verhaal van Kees van de Berg en de inzegening van de
twee pioniers geleid door David van Veen. Ook hierbij waren ruim 100 personen
aanwezig. Op zondagmiddag 25 september 2022 is het volgende Natuurfeest.
Toekomst Weilandklooster
Naast de huidige projecten en activiteiten is bestuur en team van het
Weilandklooster achter de schermen bezig met het vinden van een geschikte
locatie en financiering voor het starten van een woongroep, atelier en voedselbos
van het Weilandklooster.
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4. Tot slot
Veel van wat ik hier beschreven heb, zijn doorgaande projecten en zal in een
volgend werkverslag dan ook weer terugkomen. Het diaconale werk gaat door, en
ik blijf dat als diaconaal consulent ondersteunen, verbinden en signaleren. Op dit
moment vragen diaconale noden als het gaat om zorgen rond inflatie en
inkomensonzekerheid en de opvang en aandacht voor vluchtelingen en
statushouders om aandacht. Echter, het afgelopen jaar heeft ons laten zien dat
alertheid op nieuwe ontwikkelingen en snel kunnen schakelen daarin nodig is.
Het komende jaar wil ik daar dan ook graag op inzetten: op verbindingen creëren
en versterken, tussen diaconie, diakenen, vrijwilligers, diaconaal platform,
stichtingen en maatschappelijke organisaties. Zodat we elkaar weten te vinden en
snel en gericht in kunnen springen op acute hulpvragen of ontwikkelingen in de
samenleving.

15

