Nieuwsbrief My Home Borger, no. 1 april 2018
My Home Borger is een project van de diaconie van de PKN Borger in samenwerking met de
gemeente Borger-Odoorn

In de kerkdienst met Palmpasen is het project My Home aan de gemeente gepresenteerd. Het was
mooi dat Ramon, die door vrijwilligers uit de kerken wordt begeleid, aan de dienst kon meewerken.
Namens de gemeente Borger-Odoorn was Anne Marie Keizer aanwezig. Beiden benadrukten de
betekenis van dit project voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Die zijn er zeker ook in BorgerOdoorn, zo blijkt dagelijks in het werk van het sociaal team. Hendrine Verkade, diaconaal pastor van
het landelijk netwerk Kerken met Stip, was ook aanwezig. Zij zal de vrijwilligers gaan begeleiden.

Nagesprek
Na de dienst was er een boeiend nagesprek waaraan door heel wat gemeenteleden werd
deelgenomen. Nadere informatie werd daarin gegeven over de praktische invulling. Ook werden
allerlei suggesties gedaan. Vooral het samenwerkingselement in de coöperatie tussen deelnemers
en vrijwilligers werd aantrekkelijk gevonden. Ook werd nagedacht hoe de gemeente breder bij het
project kan worden betrokken, bijvoorbeeld in de gebeden.
Heel wat vrijwilligers gaven zich al op
Het was bijzonder inspirerend dat zich na de dienst al 14 mensen opgaven voor nadere informatie, of
al als vrijwilliger. Op woensdag 25 april wordt een informatiebijeenkomst gehouden van 19.30 –
20.30 uur in het Anker. Allerlei praktische vragen over het project en de start kunnen hier worden
gesteld. U kunt zich dan ook opgeven voor onderstaande trainingen.
Trainingsprogramma vrijwilligers
De vrijwilligers die gaan deelnemen krijgen een goed trainingsprogramma aangeboden. Deze
trainingen worden gegeven door ds. Jan Eerbeek, in samenwerking met Hendrine Verkade.
Voor de trainingen zijn 5 avonden van 19.30 – 21.30 uur beschikbaar.
De eerste avond is een algemene training voor alle deelnemers. Het is de bedoeling dat iedere
deelnemer hierna de praktijktraining 1 en praktijktraining 2 volgt. Hiervoor is een keuze mogelijk
tussen twee data in de weken 21 t/m 24.
16 mei Algemene basistraining voor iedereen.
23 mei (week 21) :
Praktijktraining 1
29 mei (week 22) :
Praktijktraining 2
7 juni (week 23):
Praktijktraining 1
12 juni (week 24):
Praktijktraining 2

Contact met de gemeente over deelnemers
We nemen contact op met de gemeente over de organisatie van het aanleveren van casussen voor
de deelnemers voor de begeleiding en de wijze waarop die koppeling tot stand komt.
Jan maakt ter voorbereiding een stappenplan hiervoor.

Samenspraak
In de Samenspraak zal maandelijks informatie worden opgenomen.
Begeleidingscommissie
Jan Eerbeek
Sija Aikema
Eefje Lensen
Adrie Mechielsen
Hendrina Verkade
Tineke van Dijk

Financiën
We vragen een subsidie aan bij de gemeente.
Informatie: Ds. Jan Eerbeek, j.eerbeek@planet.nl

