Jaarverslag van de activiteiten in 2020
Algemeen
Voor iedereen is het afgelopen jaar een bijzonder raar jaar geweest. Het openbare leven
viel plat door alle maatregelen tegen het Corona virus. Voor ons niet anders als voor
anderen.

Parelcafé
Het Parelcafé is op 15 maart tijdelijk gesloten. De hoop is dat het Corona virus snel onder
controle is en we dan weer open kunnen. Van verschillende bezoekers krijgen we berichtjes
dat ze het heel jammer vinden, maar dat ze ook om hun gezondheid moeten denken en
thuis blijven. De vrijwilligers houden regelmatig contact
met de vaste groep bezoeksters en sturen
bemoedigende kaartjes.
Vanaf begin starten we het Parelcafé weer op. Op onze
gebruikelijke plek in de Graanschuur kunnen we niet de
1,5 meter afstand van elkaar houden, daarom wijken we
uit naar de Melkweg. De zaal is ruim, wel minder gezellig
en alle creatieve spullen moeten iedere keer weer mee gesleept
worden. Maar we zijn dankbaar dat we weer los kunnen. De
vrouwen weten ons weer goed te vinden en de ochtenden zijn
gezellig, de contacten worden weer aangehaald.
In september wordt er zelfs een kleine schilderworkshop
gegeven tijdens het Parelcafé.

Helaas moeten we begin oktober weer besluiten om voorlopig te stoppen met het
Parelcafé omdat de besmettingen met het Coronavirus weer oplopen.

Workshops
Er waren voor dit jaar 4 workshops gepland. Twee in Slochteren en twee in Hoogezand. De
eerste zou plaatsvinden op 20 maart. De voorbereidingen waren al een eind op weg, de
aanmeldingen kwamen op gang en toen moesten we ook deze workshop afzeggen.
Ook alle andere workshops zijn dit jaar niet doorgegaan.

Overlijden bezoeker
Op 7 april is een van onze bezoeksters die van het begin van St. Parel bij ons kwam voor
workshops en het Parelcafé overleden. Een aantal van onze vrijwilligers mocht haar bijstaan
in haar laatste dagen en waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Ze is nu in haar
Hemels Vaderhuis. Het was een droevige, maar ook mooie tijd om met elkaar te delen.

Overige activiteiten
We kunnen niet of niet veel bij elkaar komen, maar aan creativiteit geen gebrek. De
bezoekers van het Parelcafé krijgen regelmatig een kaartje toegestuurd, waarvan er een
groot aantal zelfgemaakt zijn.
Via de groepsapp komen veel gebedsverzoeken en verzoeken om een kaartje te sturen of
iemand te bellen. Hier wordt massaal gehoor aan gegeven.
Met kerst krijgen alle vrouwen waar
we een e-mail adres van hebben via
de mail een bemoediging gestuurd.
De bezoekers van het Parelcafé
krijgen begin december een kaarsje
in een potje. En met kerst een leuk
cadeau tasje met een plantje,
theelichtje en wat lekkers.

En dan is ook dit jaar weer ten einde. We kijken uit naar 2021, we maken plannen en hopen
dat het Coronavirus onder controle komt.

