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Oproep klussers voor de klussendienst
De klussendienst van onze kerk doet kleine klussen in huis bij oudere en/of zieke
mensen. De klussendienst is op zoek naar nieuwe klussers die af en toe een
uurtje over hebben om iets concreets voor een ander te doen. Voor meer
informatie, Martin Schaap, diaken Ouderen & Welzijn, e-mail: martin.schaap@xs4all.nl
Gespreksgroep rouwverwerking verlies van een partner
In november start vanuit de Stichting Christelijke Hulpverlening 't
Swanenburghshofje weer een gespreksgroep om mensen te helpen met de
verwerking van het verlies van een partner. Onderwerpen die aan de orde komen
zijn: Wat is rouwen? Hoe ga ik om met mijn gemis? Waar vind ik mensen om over mijn situatie te
praten? Hoe geef ik opnieuw vorm en inhoud aan mijn leven? De groep komt ca. 10 keer bij elkaar
op woensdagmiddag in de Westerkerk. Aanmelden kan via info@swanenburghshofje.nl.
Help statushouders met Nederlands leren spreken
Om de 14 dagen op maandag (20.00 uur in de Veste) en op woensdag (20.00 uur
in Goverwelle) zijn er taal-oefengroepen waar Nederlanders met statushouders
de Nederlandse taal oefenen. Dit helpt hen enorm bij hun integratie in Nederland.
We zoeken vrijwilligers die mee willen doen. Je hoeft geen onderwijservaring
hebben en de onderwerpen worden aangereikt. Belangstelling? Informatie over de
maandagavond is te krijgen bij Aart Both, e-mail: aartboth@online.nl Voor de woensdagavond bij
Anita Koorevaar, e-mail: Anita Koorevaar, tel: 06-30871895, e-mail: anitakoorevaar@gmail.com
Diaconale jongeren reis naar Israël en Palestijns gebied in de Kerstvakantie
In de kerstvakantie gaat er een groep van 11 jongeren uit onze kerken een
diaconale reis maken naar Israël en de Westbank. Er worden twee lokale
vredesprojecten bezocht: Tent of Nations in bezet gebied op de Westbank en
Nes Ammim in het noorden van Israël. We gaan leren en meewerken in deze twee
gemeenschappen van recht en vrede in een context van uitzichtloos conflict. Meer informatie bij
Joyce Schoon of Heidi Koster, e-mail: info@step-gouda.nl
Dorcas Voedselactie 2018
Op zaterdag 10 november werken we als Goudse kerken weer mee in de Dorcas
voedselactie, voor de allerarmste mensen in Oost Europa. Wil je een paar uurtjes
komen helpen bij het inzamelen bij de supermarkten? Graag! Scholieren van De
Goudse Waarden kunnen meedoen als Maatschappelijke Stage. Informatie bij
Jan Willem van der Kooy, werelddiaken, E-mail: dorcas@ontmoetingskerkgouda.nl

Thanks & Giving Away van Stichting Present
Ben jij dankbaar voor wat je hebt en wil je samen met je moeder, vader,
partner, vriend(in) of collega iets uitdelen aan iemand anders die je niet kent?
Het is de bedoeling om als duo minstens 4 keer iets extra’s te doen
(gedurende 1 maand) voor iemand die een stukje aandacht en bemoediging goed kan gebruiken.
Die zich wellicht eenzaam voelt in de voor anderen zo gezellige feestmaand. Voor meer
informatie, kijk op: https://stichtingpresent.nl/gouda/aanmelden-thanks-and-giving-away-dayduo/
Maatschappelijke Diensttijd “YourCube”
Netwerk Samen voor Goud neemt deel aan één van de proeftuinen voor
de ontwikkeling van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van
september 2018 t/m december 2019. De MDT is voor jongeren van 15 tot
30 jaar. Jongeren kunnen van betekenis zijn voor de samenleving en
ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Bij trajecten van
minimaal 100 uur ontvangen de jongeren een certificaat en Europass. Naast het certificaat
ontvangen de deelnemers training en ondersteuning in de onderwerpen waar zij zich in willen
ontwikkelen. Meer informatie bij Maurice de Korne, e-mail: maurice@samenvoorgoud.nl
Studenten actief bij Burennetwerk Gouda
Vanaf september helpen 16 studenten van het Hoornbeeck college
Burennetwerk in de wijk Korte Akkeren. Veel studenten helpen al ouderen in
de Bernhardhof en de Julianahof. Zij zullen het hele jaar elke dinsdag vanuit
buurtcentrum de Walvis aan de slag gaan, bijgestaan door twee docenten van Hoornbeeck en Cor
Helmond van Burennetwerk Gouda.
Sporten met statushouders
Veel jonge statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) zouden graag
contacten leggen met Nederlandse jongeren, om de Nederlandse taal goed te
leren en om vriendschappen op te bouwen. Daarom hebben we een
sportprogramma opgezet voor jonge statushouders en Goudse jongeren. We
sporten samen op de eerste donderdagavond van de maand en streven naar
een gelijkwaardige opkomst tussen de statushouders en Goudse jongeren. Na het sporten blijven
de meesten nog even “hangen” om elkaar beter te leren kennen. Doe je mee? Neem contact op
met Theo de Hoop , diaken Kerk & Vluchteling, e-mail: theodehoop@gmail.com
Laaggeletterdheid
Gouda telt 9000 laaggeletterden waarvan de helft autochtoon is. Slechts 500
laaggeletterden zijn in beeld. Helpt u mee de laaggeletterden op het spoor te
komen? Laaggeletterdheid belemmert en kan leiden tot isolement en
armoede. Op de website van stichting lezen en schrijven staat informatie over hoe je
laaggeletterdheid kunt herkennen en hoe je het onderwerp bespreekbaar kunt maken met de
betreffende persoon, zie www.lezenenschrijven.nl
Elkaar tot zegen zijn
Mogen wij voor elkaar een
zegen zijn, bij alles wat ons te
doen staat, alles wat we
beleven mogen, alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,

zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam.
Amen

