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Inleiding 
Dit jaaroverzicht geeft een samenvatting van de activiteiten van de diaconie in 2019. 
Het college van diaken bestaat uit ruim 20 gedreven diakenen, die werken in 6 
taakgroepen. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur. Het college vergadert 4 tot 5 
keer per jaar. De taakgroepen bepalen zelf wanneer zij bij elkaar komen, veelal 
afhankelijk van de te organiseren activiteiten. In dit jaaroverzicht krijgt de lezer een 
beeld van de activiteiten die met enthousiasme door de diakenen worden georganiseerd.   
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Januari 
 De diaconie startte deze maand met het werven van nieuwe diakenen via een oproep 

in de diverse publicaties. 
 Op 22 januari 2019 vergaderde het college van diakenen. Aan de orde kwamen o.a. de 

lopende activiteiten, de mogelijke bundeling van geldstromen van diaconie naar bank 
met het oog op kostenbesparing en de vorming van een commissie gericht op het 
ontwikkelen van jeugddiaconaat. 

 Zoals iedere maand was er een update vanuit Kenia over het project van Wim van der 
Burg.  

 Ook de Zendingsprojecten worden vermeld in de diaconale maandberichten. 
 
Februari 
 Op 3 februari 2019 was het Werelddiaconaatzondag; de collecte was bestemd voor 

rampenpreventie in Bangladesh. 
 Op 10 februari 2019 vonden de jaarlijkse Kerk-en-School diensten plaats. De scholen 

kozen zelf hun collectedoel, nl. Girls First van Plan Nederland, 'Een school voor 
Naigobya' en Stichting Baobab Kids in Malawi. De collecteopbrengst uit de andere 
kerken werd evenredig verdeeld over deze drie doelen. 

 Deze maand ontving de diaconie een filmpje Ds. Vogelaar over hun dagelijks leven in 
Indonesië. Ds. Vogelaar is met zijn gezin in januari 2018 uitgezonden naar Indonesië, 
ter ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu op het eiland Sulawesi. De Diaconie 
en de Zendingscommissie steunen het werk van Ds. Vogelaar gedurende vier jaar 
financieel.  

 Via de Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne kwam er een verzoek om noodhulp voor de 
Theologische Hogeschool in de Ràday utca te Boedapest. Dit in verband met een 
brand die daar heeft gewoed op 23 januari 2019.  

 
Maart 
 Op 17 maart 2019 vond de jaarlijkse voorjaarsinzameling voor de Voedselbank 

Westland plaats. Dit is een gezamenlijke actie van de NoorderBrug, de Dorpskerk, de 
Nieuwe Kerk, de Nieuwe Rank, de Uniekerk, de Zuiderkerk en de Hoeksteen. Er 
werden door de gemeenteleden weer heel wat schoonmaak- en 
verzorgingsproducten ingezameld.  

 
April 

 De diaconie besloot om de collecte op 7 april 2019 te bestemmen voor de slachtoffers 
van de verwoestende cycloon Idai in Zuidelijk Afrika. Malawi, Mozambique en 
Zimbabwe werden zwaar getroffen. De actie liep via het Christelijk Noodhulpcluster 

 Op donderdag 18 april 2019 werd er voor de ouderen een fijne middag in De Brug 
georganiseerd met als thema: “Op weg naar Pasen met iconen”. 

 In april startte de inschrijving voor de jaarlijkse vakantieweek in het Roosevelt 
Paviljoen, van 7 tot en met 14 september 2019. 
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April (vervolg) 

 Vanaf april was het recreatiepastoraat De Zeehaven op het recreatieoord Hoek van 
Holland weer geopend. De diaconie besloot dit project financieel te ondersteunen. 

 Op 2 april 2019 vergaderde het moderamen.  
 

Mei 
 Er werd een projectplan voor het ontwikkelen van jeugddiaconaat opgesteld, ter 

bespreking met de algemene jeugdraad. Het plan heeft tot doel om het jeugd- en 
jongerendiaconaat, net zoals bij de diaconie, gemeente breed vorm te geven. 

 Het college van diakenen vergaderde op 7 mei 2019. De stichting Joy4Joep was te gast 
om te vertellen over hun werk en om aandacht te vragen voor de actie voor een 
aangepaste personenauto. In de vergadering namen we afscheid van de aftredende 
diakenen Maarten ’t Hart, Hans van der Kaaij, Gerard van der Sar, Koos van Schelven 
en Evine van Staalduinen. Als nieuwe diakenen werden verwelkomd Anja van Alphen, 
Henk Boekestein, Koos Meijster, Bart Simonis en Nico & Jolanda van der Wel. 

 

Juni/juli 
 Voorafgaand aan de zomervakantie wees de diaconie op de mogelijkheid van 

financiële steun voor mensen voor wie vakantie vieren niet vanzelfsprekend is. Voor 
alle kerken werd hiervoor een contactpersoon vermeld. 

 In juni ontvingen wij weer een nieuwsbrief van Ds. Vogelaar uit Indonesië. 
 Op zaterdag 13 juli 2019 werd de nieuwe speeltuin op Strandpark Vlugtenburg 

geopend. Deze werd mede in samenwerking met Stichting Avavieren mogelijk 
gemaakt. 

 
Augustus 
 In de diaconievergadering van 7 mei 2019 was de stichting Joy4Joep te gast om 

aandacht te vragen voor de inzamelingsactie voor een rolstoelauto. Begin augustus 
kwam het mooie bericht dat het was gelukt om de rolstoelauto aan te schaffen. 

 De diaconie sprak af dat Ds. Vogelaar, tijdens zijn tussentijds verlof in Nederland, op  
16 februari 2020 een dienst zou leiden in de Dorpskerk. 

 Het moderamen van de diaconie vergaderde op 27 augustus 2019. 
 
September 
 De vakantieweek voor onze Westlandse ouderen vond plaats van 7 tot en met 14 

september 2019. Het Roosevelt paviljoen ligt in de bosrijke omgeving van het plaatsje 
Doorn. De week is bedoeld voor mensen met lichte beperkingen, die niet geheel 
bedlegerig zijn en op geen andere wijze vakantie kunnen genieten. De vakantie is 
geheel verzorgd. Op 11 september 2019 bezocht een groep diakenen de locatie en 
hielpen zij mee met de activiteiten.  

 Op 12 september 2019 vond een gezellige ouderenmiddag plaats. Er werd met 45 
ouderen uit onze gemeente een geheel verzorgde boottocht gemaakt over de 
Westlandse wateren. 

 Het college van diakenen vergaderde op 3 september 2019. In deze vergadering 
namen we afscheid van de diakenen Anneke Dekker en Jan van der Vlies. David Jan 
Driesse werd als nieuwe diaken vanuit De Nieuwe Rank welkom geheten. Nijs Maat 
was jarenlang diaken vanuit de Uniekerk; hij besloot dit werk voort te zetten voor De 
Kreek. In de vergadering werd o.a. de begroting voor 2020 goedgekeurd door het 
college. Tevens werd een start gemaakt met een nieuw beleidsplan voor de diaconie. 
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Oktober 
 Op 12 oktober 2019 vond er in De Brug een gezellige theatermiddag plaats, 

georganiseerd door De Zonnebloem. De diaconie stelde hiervoor de zaal beschikbaar. 
 Op 13 oktober 2019 was het Werelddiaconaatzondag. De collecte was bestemd voor 

het opleiden van kansarme jongeren in Colombia. 
 Op 27 oktober 2019 werd in Heenweg weer de zondagbreek gehouden. Voor een 

groep van 13 personen werd een gezellige middag georganiseerd met een koffie, een 
drankje en daarna met elkaar warm eten. De zondagbreek is een initiatief van Vitis 
Welzijn en verschillende kerken uit het Westland op de laatste zondag van de maand 
in het wijkcentrum. 

 Op 31 oktober 2019 vergaderde het moderamen.  
 

November 
 In de week van 3 t/m 11 november 2019 vond weer de jaarlijkse inzamelingsactie 

voor de Voedselbank Westland plaats, met alle kerken van ’s-Gravenzande. Nieuw 
was dit jaar de actie die speciaal voor de kinderen werd gehouden in het kader van 
het jeugddiaconaat. De kinderen van de kindernevendienst zamelden 
broodbelegproducten in voor ”Bram Brood” en pakten deze leuk in tijdens de 
kindernevendienst. Ook de kinderen van de clubs hebben heel wat mooi ingepakte 
producten ingeleverd. Zij kwamen de producten zelf brengen op de laatste 
inzamelingsavond, zodat ze met eigen ogen konden zien dat er wel 7 grote bakken vol 
naar de Voedselbank Westland gingen. De Voedselbank Westland stuurde een 
bedankbericht waarin zij de actie hartverwarmend noemden en zij speciaal ook de 
jeugd bedankten voor hun prachtig ingepakte broodbeleg pakketten. 

 Op 8 november 2019 werd het rapport ’Kerk en Armoede 2019’ gepresenteerd. Uit 
dit onderzoek blijkt o.a. dat christenen hun verantwoordelijkheid nemen om mensen 
in armoede te helpen. De diaconale kracht van onze kerken blijkt opnieuw 
aanzienlijk. Ruim 80 procent van de kerken is betrokken bij armoedebestrijding. 

 Op 19 november 2019 vergaderde het college van diakenen. In deze vergadering was 
de voorganger van de gemeente “In de praktijk” in Spoorwijk (Den Haag) te gast.  
Deze gemeente heeft zelf geen inkomsten, maar leeft van giften. De diaconie besloot 
dan ook om deze gemeente een eenmalige gift te geven. In deze vergadering werd 
tevens besloten om de familie Wierstra-Boekestein een extra gift te geven.   
 

December 
 De diaconie besloot om de collecte op 8 december 2019 te bestemmen voor noodhulp 

in Albanië in verband met de aardbeving die daar plaatsvond op 27 november 2019. 
 De jaarlijkse kerstvieringen voor ouderen vonden plaats op 17 december 2019 (in de 

Brug) en op 18 december 2019 (in De Kiem). In de Brug verleende o.a. Paula van der 
Meer, Jan Visee, Ds. Verweij en het koor Vivace uit Poeldijk hun medewerking. In De 
Kiem was er medewerking van Peter ’t Hart, Corine Huizenga en Esther van 
Marrewijk (dwarsfluit). In beide vieringen werd een heerlijke broodmaaltijd 
geserveerd.  

 Met de hulp van veel gemeenteleden werden er weer een groot aantal kerstattenties 
samengesteld en bezorgd bij de oudere gemeenteleden. 

 De diaconie verzorgde op een 40-tal adressen de jaarlijkse financiële ondersteuning 
door middel van supermarktbonnen.   

 Deze maand schreef Ds. Vogelaar in hun nieuwsbrief o.a. over hun verlof naar 
Nederland, in december 2019/januari 2020. 

 
 Informatie/contact:  www.pgsgravenzande.nl, link Diaconie. 
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http://www.pgsgravenzande.nl/

