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Verslag Paasviering (door Elly Knoppert) 
Op Witte Donderdag 13 april  jl. hebben wij met zo’n 80 ouderen uit heel Protestants ’s-

Gravenzande alvast een glimp van Pasen mogen opvangen.  Het thema tot bloei komen kwam voor 

de pauze bescheiden tot zijn recht want licht kan niet gezien worden zonder van het donker te 

weten. In en na de pauze mocht het gelukkig meer geur en kleur krijgen. Die geur kwam zeker 

niet van bitterballen of iets dergelijks, maar van de zang van het kwartet o.l.v. Huub 

Uittenboogaard, het pianospel van Erna Brinkman, het lezen van het Paasevangelie, gedichten en 

mooie teksten en het zingen van bekende Paasliederen. Uiteraard voegden daar de fijne 

onderlinge ontmoetingen nog een meerwaarde aan toe. Het was Witte Donderdag maar de kleur 

wit kreeg tijdens die samenzijn steeds meer dimensie.  

’s Avonds moe, maar voldaan, kijkend naar “The Passion” werd ik getroffen door de bevlogenheid 

van de spelers. Vooral de verteller, Remco Veldhuis, maakte veel in mij los evenals woorden uit 

het laatste lied van De Dijk, zoals: 

Kan ik iets voor je zijn   Is er iets wat ik kan doen 

Met een blik een gebaar  Wat je helpt in de pijn? 

Met een arm om je heen  Wat iets voor je betekent 

Of een hand door je haar.  Wil ik graag voor je zijn. 

Hopelijk heeft deze jaarlijks terugkerende moderne vertolking van het lijdensverhaal ook, en 

vooral bij jongeren en andersdenkenden, iets van hoop en perspectief gegeven. Tijdens onze 

ontmoeting in de foyer van de Brug was dit zeer zeker het geval.  

 

De Nieuwe Rank in actie 
Op zaterdag 15 april jl. vertrokken 7 

enthousiaste vrijwilligers met een grote 

vrachtauto naar Den Haag. DNR-in-actie wil 

namelijk niet alleen binnen de gemeente maar 

ook daarbuiten, mensen ondersteunen. Er 

werd  nu een helpende hand toegestoken bij 

een Rwandees vluchtelingen-gezin. Zij 

verhuisden naar Leidschendam vanwege hun 2 gehandicapte jonge kinderen maar hadden niet de 

mensen en de middelen om dit zelf te kunnen. Om 9.00 uur was men aanwezig en begon met goede 

moed. Door een goede voorbereiding en een strakke planning, was de vrachtwagen om 11.00 uur 

ingepakt. Om 12.30 uur was de vrachtwagen al weer leeg en kon er geluncht worden. De grote 

meubels werden daarna  in elkaar gezet en diverse apparaten werden geplaatst en aangesloten. 

Om 15.00 uur ging men weer naar huis. De familie was onbeschrijfelijk blij dat voor hun 

onbekende mensen, geheel belangeloos kwamen helpen met verhuizen. Wij als DNR-in-actie 

vinden dat we gehoor hebben gegeven aan Galaten 6:10 waarin staat "Zo dan, terwijl wij tijd 

hebben, laat ons goed doen aan allen." Dank aan alle vrijwilligers die zich geheel belangeloos 

hebben ingezet om dit gezin te helpen. 

 

Jongerenreis 
In de komende herfstvakantie (14 t/m 21 oktober) wordt er vanuit de Dorpskerk/Nieuwe Kerk, 

in samenwerking met de diaconie, een jongerenreis naar Roemenië georganiseerd. Het is een reis 

voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar en gaat naar de stad Cluij. Daar gaat de groep meehelpen 

met een bouwproject voor de Roma-bevolking. De reis wordt geleid door Dennis de Kiewiet en ds. 

Andre Verweij. Binnenkort vindt er een informatieavond plaats. Aanmelden voor de reis kan bij 

Dennis de Kiewiet, tel. 413944, dennisenmarian@caiway.nl 

  

mailto:dennisenmarian@caiway.nl
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Voedselpakketten voor Kenia 
Van Wim v.d. Burg kregen wij het volgende bericht: 

De actie is een groot succes geworden. Op 31 maart 2017 was er voldoende geld ingezameld voor 

695 voedselpakketten van ongeveer 85 kg elk. Voldoende voor een gezin met 4 kinderen voor een 

periode van ruim 6 weken. Er was ingezet op 350 pakketten van 70 euro. Dat betekent dus, dat 

uw steun het dubbele heeft opgeleverd.  Deze hulp heeft zonder enige twijfel levens gered. Het 

is hartverwarmend, dat het plan voor de voedselhulp een initiatief was van enkele sponsors van 

het Kenia Project: “Wim, kunnen we niet iets doen voor de mensen, die honger hebben?” was hun 

vraag. Binnen twee weken was er voldoende geld ingezameld en kon de distributie een week later 

plaats vinden. Er was zelfs al een toezegging van 1 sponsor voor 100 pakketten slechts 10 minuten 

nadat ik de mail voor de actie verstuurde. Het extra ingezamelde geld zal worden gebruikt voor 

voedseldistributies en aan voedsel gerelateerde projecten in de komende tijd.  

Helaas heeft het nog steeds niet geregend, maar er is een weersverandering gaande, die er op 

zou kunnen wijzen, dat het eind april kan gaan regenen. 

 

Boodschappentassen voor cliënten Schuldhulpmaatje Westland  

Op 21 mei a.s. worden er in de verschillende kerkgebouwen tassen 

uitgedeeld voor de cliënten van Schuldhulpmaatje. In de tassen zit een 

brief met een beschrijving van het gezin en de leeftijd van ouders en 

kinderen. Het is de bedoeling dat de tassen worden gevuld met 

artikelen die het gezin kan gebruiken. De gevulde tassen kunnen op 28 mei a.s. weer worden 

ingeleverd in de kerken of op 29 mei a.s. tussen 19.00 en 19.30 uur in De Brug. De diaconie heeft 

goede hoop dat er genoeg gemeenteleden zijn die aan deze mooie Pinksteractie willen meewerken. 

Informatie over Schuldhulpmaatje Westland vindt u op; www.voorelkaarwestland.nl 

 

24 uur leven als vluchteling, durf jij het aan? 
Wat zou jij doen als je op de 

vlucht was? Voor ruim 65 

miljoen mensen wereldwijd is 

dit het echte leven. Tijdens 

het evenement ‘Op de Vlucht’ 

kun jij 24 uur lang ervaren 

wat het betekent om een 

vluchteling te zijn. Dit is de 

tweede keer dat hulporganisatie ZOA het evenement Op de Vlucht organiseert. Als je meedoet 

kom je erachter dat veel niet meer zeker is. Je bezit weinig tot niets en bent afhankelijk van 

hulp. Oud-deelnemer Matthijs vertelde over zijn ervaring: “Tijdens Op de Vlucht besefte ik pas 

echt hoe makkelijk wij omgaan met onze welvaart en vrijheid. Al met al was dit een ervaring waar 

ik dankbaar voor ben, het heeft mijn kijk op vluchtelingenkampen geheel veranderd. Ik ben 

vooral dankbaar met mijn douche, warme bed en veiligheidsgevoel, die -helaas- voor miljoenen 

vluchtelingen niet bestaan. ”De opbrengst van het evenement gaat naar vluchtelingen in Afrika, 

Azië en het Midden-Oosten.  Laat je sponsoren om mee te doen en help bijvoorbeeld een 

vluchtelingengezin aan onderdak, voedsel en meer! Zo kun jij heel concreet het verschil maken 

voor vluchtelingen door één dag in hun schoenen te staan. Op de Vlucht vindt plaats op 16 en 17 

juni 2017 ‘in de buurt van Apeldoorn’. Waar precies, dat wordt nog niet gecommuniceerd. Een 

vluchteling weet immers ook niet waar hij naartoe gaat. Durf jij het aan? Meld je snel aan via 

www.opdevlucht.nl! 

  

http://www.voorelkaarwestland.nl/
http://www.opdevlucht.nl/
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Vluchtelingensimulatie voor groepsleiders 

Het tweede evenement is vooral geschikt voor kringleiders of jeugdgroepleiders. Op dinsdag 9 

mei komt Ben Thurley, werkzaam voor Micha Australië, naar Nederland om bij ZOA een 

simulatiespel te organiseren. Groepsleiders worden van harte uitgenodigd om deze simulatie bij 

te wonen, en vervolgens een training te krijgen om dit simulatiespel zelf uit te kunnen voeren. 

Het simulatiespel is een effectieve manier om deelnemers betrokken te krijgen bij vluchtelingen. 

Meer informatie: www.zoa.nl/simulatie.  

 

 

Bericht van Het Vakantiebureau.nl: Vakantie 

vier je samen, zonder uitzondering! 
Waarschijnlijk heeft u in de afgelopen periode al 

vernomen dat in 2017 opnieuw 100 gezinnen via ons 

kunnen genieten van een diaconale vakantie. Het vakantiebureau is verheugd dat zij, door de 

voortgezette samenwerking met RCN Vakantieparken, gezinnen met een inkomen op 

bijstandsniveau, een gratis bungalowvakantie op een RCN Vakantiepark mogen aanbieden. Er 

wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de bemiddeling (€ 75,- voor een week en € 35,- voor een 

weekend). De bungalows kunnen het hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN 

in Nederland, dus ook in de zomervakantie! Een mooie kans om de diaconale opdracht van de 

Protestantse Kerk in Nederland hiermee extra kracht bij te zetten.  

Hoe gaat het in zijn werk? 
Wanneer u een gezin (bestaand uit maximaal 6 personen) met een inkomen op bijstandsniveau 

kent dat graag van dit aanbod gebruik wilt maken, kun u de diaconie hierover benaderen. Per 

diaconie kunnen er 2 gezinnen aangemeld worden. Er zijn maximaal 100 bungalowvakanties 

beschikbaar. Contactpersoon: Hans van der Kaaij, email hkaaij@kabelfoon.net 

Jubileumactie: Bungalowvakantie voor ouderen 

RCN bestaat 65 jaar in 2017 en stelt daarom in december op drie vakantieparken in Nederland 

ook nog eens meer dan 100 bungalows beschikbaar voor eenzame ouderen die met een groep van 4 

tot 6 gasten en begeleiding op vakantie willen.  

Hierover volgt binnenkort meer informatie. 
 

Diakenen in de Dorpskerk 
In de Dorpskerk heeft diaken Dennis de Kiewit afscheid genomen en is Kees Prins als diaken 

bevestigd. 

 

Vergaderingen 
Het moderamen vergaderde op 21 maart jl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namens de diaconie: Hanneke van Staalduinen. Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom op  

arjanhan@kabelfoon.nl 

Dit diaconaal bericht is ook te lezen op www.pgsgravenzande.nl (NoorderBrug-> Publicaties->Diaconie>Maandbericht 

http://www.zoa.nl/simulatie
mailto:hkaaij@kabelfoon.net
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