Goede doelen in Coronatijd
Allereerst wil ik u vanaf deze plek groeten en bemoedigen. Een tijd lang hebben we elkaar niet kunnen
zien. Het normale leven staat op zijn kop. Ik merk dat met name de Psalmteksten me deze tijd raken.
Misschien herkent u dat. Het verlangen om weer in de kerk te kunnen samenkomen om “feest te houden
met Gods blijde scharen” (psalm 27, psalm 84). Hopelijk weet u dat ook juist nu “de Heer uw toevlucht
is” en put u kracht en vertrouwen dat “de Heer uitkomst zal geven” (psalm 42, psalm 91).
Gelukkig zijn er nog diverse initiatieven in deze tijd waardoor het voor velen mogelijk is om de diensten
te volgen, hulp te vragen- en te geven, te vergaderen etc.. Mocht u een hulpvraag hebben en u weet niet
hoe u deze kunt stellen, neem contact op met een van de diakenen (zie onderaan) of uw wijkouderling.
Zoals eerder gemeld, zijn we blij en dankbaar om te zien dat de collecteopbrengsten doorgaan. Maar wat
doen de (goede) doelen in deze tijd? Hieronder een korte opsomming voor doelen waarvoor recent is
gecollecteerd (op basis van de informatie die op de websites te vinden is).
Het Badhuis (collecte was 15 maart) heeft de buurtmaaltijden omgezet in aflevermaaltijden. Via e-mail en
facebook kunnen buurtbewoners hun bestelling doorgeven. Betrokken vrijwilligers helpen met het doen
van een boodschap. Als mensen behoefte hebben aan een gesprek kan gebruik worden gemaakt van de
Badhuis telefoon (078-78050503)
Op de website van Stichting Shaare Zeedek (collecte was 5 april) en het ziekenhuis zelf is nog geen
specifieke informatie te vinden. In het magazine van Maart komt het woord Corona bijvoorbeeld nog niet
voor. Overigens is het land Israël op het moment van schrijven ‘beperkt’ getroffen, er zijn 235 doden
gerapporteerd.
De HGJB (collecte was 12 april) biedt materialen en tips aan hoe ouders / kerken om kunnen gaan met
catechese en jeugdwerk. Zo is er bijvoorbeeld een kerkboekje dat u via de website kunt printen waarin
kinderen geholpen worden om de dienst te volgen.
Jeugdwerk Eigen Wijk (collecte was 19 april). Zoals u heeft kunnen lezen zijn er in onze gemeente ook
initiatieven opgestart voor de kinderen/jeugd. Hans Mouthaan heeft onlangs een eerste Bijbelstudie online
gezet. Ook heeft de zondagsschool een eerste keer een uitzending gedaan. Daarnaast is er een website in
het leven geroepen die het mogelijk maakt voor de clubs om elkaar te blijven ontmoeten.
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg (collecte was 3 mei) is met name overgegaan op hulp-ofafstand. Dit betekent dat de intake gesprekken telefonisch plaatsvinden. In de laatste nieuwsbrief
schrijven ze “onze specifieke kennis en ervaring willen we graag inzetten om mensen een steuntje in de
rug te bieden, op de been te houden, en te bemoedigen”.
Voor elkaar vakantieweken (collecte is 14 juni) laat de haalbaarheid van de geplande vakanties afhangen
van de laatste inzichten. De vakantieweek voor mensen met dementie (in juni) is geannuleerd alsook de
vrijwilligersdagen op 17- en 18 april. Andere vakanties staan nog wel in de planning, maar uiteraard
kunnen nieuwe inzichten roet in het eten gooien.
Gelukkig zijn veel instanties / doelen creatief en worden de diensten zodanig aangepast om zoveel
mogelijk hulp te kunnen blijven geven. Hopelijk mogen de doelen, medewerkers en betrokken
vrijwilligers daarom blijven rekening op uw gebed en steun.
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