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Vertrouwen
vinden
Een jaar geleden keken we
misschien nog vol vertrouwen
vooruit. Naar ons inkomen, onze studie
en de kerkelijke activiteiten. Voor velen
had het iets vanzelfsprekends. En ineens was
daar het coronavirus. Allerlei zekerheden vielen
weg. Als gezin, als werkgever of werknemer en als
gemeente moesten we weer vertrouwen vinden.
En nog steeds kan dat vertrouwen wankelen.
Voor de kleine koffieboeren in het noorden van Nicaraqua is
er veel onzeker, vooral hun inkomen. Ze leven met hun gezinnen
vaak in extreme armoede. Hun apparatuur is verouderd en hun kennis
beperkt. De christelijke organisatie PAC helpt hen met succes de productie
te verbeteren en de grond duurzamer te verbouwen. Met deze hulp en
opleiding krijgen de boeren weer vertrouwen voor de toekomst.
NIC147 Steun arme koffieboeren (www.cgk.nl/nic147) is een van de twee projecten
die centraal staan op de hulpverleningszondag. Lees meer op www.cgk.nl/hvz en in het
eerste nummer van Doorgeven van dit jaar.
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Vertrouwen
vinden
luistergroepen

Eenzaamheid. Met de corona-
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uitbraak kwam eenzaamheid dichterbij.
Een afgesloten verzorgingshuis, raambezoek, quarantaine - begrippen die iets
van eenzaamheid uitstralen. Voor sommige
mensen was afstand ook voor die tijd heel
normaal. Bij hen kwam toen al niemand over de
vloer. Zij zijn in veel relaties teleurgesteld. Soms worden

ze nog wel omringd door mensen, maar ze delen hun
problemen en zorgen niet (meer) met hen.
In Amsterdam-Noord heerst veel eenzaamheid, vooral onder minima
en migranten. De multiculturele gemeente Hoop voor Noord brengt
buurtgenoten bij elkaar in een Luistergroep. Daar kunnen zij luisteren naar
elkaars dagelijkse ervaringen en van elkaar leren. Hierdoor durven zij weer
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mensen te vertrouwen en (meer) te participeren in de samenleving.
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Hoe mooi zou het zijn als we in navolging van Jezus hen die eenzaam zijn weer
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betrekken bij de gemeenschap. Zoals dit project NED126 Luistergroepen (www.cgk.nl/
ned126) doet. Kijk op www.cgk.nl/diaconale-projecten welke projecten deputaten diaconaat
- samen met u! - nog meer steunen, zodat mensen weer vertrouwen vinden.
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