
       
 
 
NIEUWSBRIEF 2  MY HOME BORGER, juli 2018 
 
Er is heel wat te melden over ons My  Home project in Borger 
 
1. Met de 12 vrijwilligers die zich hebben opgegeven zijn 3 trainingsbijeenkomsten gehouden. 
De trainingen vonden plaats in gesprek met de vrijwilligers. Zo kan veel informatie worden 
overgedragen, maar ook kon worden aangesloten bij de ervaringen van de vrijwilligers zelf. 
Mooi was te constateren dat onze vrijwilligers al heel wat ervaring hebben door hun werk of door  
pastorale activiteiten in de kerk die  ze hebben gedaan. We beginnen dus niet blanco. Inspirerend 
werd ook gevonden dat we My Home samen draaien. 
De vrijwilligers zullen een deelname certificaat ontvangen. 
 
2. Bemoedigend is dat de burgerlijke gemeente Borger-Odoorn een opstart subsidie van € 4.000,-- 
heeft toegekend. Ook de diaconie heeft een bedrag gereserveerd, zodat het project voor een jaar 
financieel gedekt is. 
 
3. De contacten met de burgerlijke gemeente en de sociale teams lopen goed. Inmiddels zijn er twee 
deelnemers aangemeld. Diaconaal pastor Hendrine Verkade verzorgt de intake en zal in overleg met 
de kerngroep koppelingen voorstellen. 
 
4.Voor de deelnemers, de vrijwilligers en de verwijzers worden documenten opgesteld met 
informatie over de werkwijze van My Home en de onderdelen daarvan. 
Het gaat hierbij om vrijwilligerscertificaten, deelnemerscontracten, deelnemersfolders, 
intakeprocedure en praktische informatiepunten voor vrijwilligers. 
 
5. Mooi te melden is dat My Home al heel wat publiciteit heeft gehad. Radio Drenthe besteedde er 
aandacht aan en er was een interview met het dagblad van het Noorden (zie bijgaand). 
 
6. De officiële start van My Home zal zijn op zaterdag 15 september om 15.30 tijdens het 
startweekend van het kerkelijk seizoen in de Goede Herderkerk. Er wordt een mooi programma 
voorbereid. 
Wij vragen de vrijwilligers  deze datum te reserveren. Tijdens de bijeenkomst zullen ook de 
certificaten worden uitgereikt. 
 
7. In het najaar is weer een gezamenlijke bijeenkomst van de vrijwilligers gepland op woensdag 26 
september van 19.30-21.00 uur. 
 
8.De diaconaal pastor Hendrine Verkade heeft een ruimte gekregen in de Goede Herderkerk om van 
daaruit haar werkzaamheden te kunnen doen. 
 
9. De kerngroep voor de begeleiding van My Home bestaat uit: Tineke van Dijk, Adrie Mechielsen, 
Sija Aikema en Eefje Lensen. Adviseurs zijn Hendrine Verkade en Jan Eerbeek. 
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