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#Niet alleen 

De gevolgen van het coronavirus zijn onverminderd merkbaar. Lokale kerken en 

(christelijke) maatschappelijke organisaties verbinden via #Nietalleen hulpinitiatieven en 

hulpvragers aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de 

samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie in de buurt. 

Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent niet alleen. Onze diaconie heeft 

zich aangesloten bij dit landelijk platform. Meer informatie: www.nietalleen.nl. Zoekt u 

zelf hulp en/of advies, of kent u mensen die op kleine schaal een financiële bijdrage 

kunnen gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen met de diaconie via het e-

mailadres: diaconie@pgsgravenzande.nl 

 

Kerstgroet ouderen 
Helaas konden de kerstvieringen voor de ouderen in onze 

gemeente door de corona maatregelen niet doorgaan. 

De jaarlijkse kerstgroet is bezorgd rond 12 december jl.  

Er zijn tevens nog ongeveer 80 dagboekjes bezorgd.  

 

 

Familie Wierstra-Boekestein 
Leonie en Daniel Wierstra-Boekestein werken voor Jeugd met een Opdracht en verblijven 

met hun twee kinderen in Lichinga in Mozambique. Op de website www.wierstra.nu of via 

#familywierstra op instagram is meer informatie te vinden over hun werk. 

  

Nieuws uit Sulawesi  (Ds. Vogelaar) 
Op 14 januari jl. vond er een ernstige aardbeving plaats op Sulawesi, het eiland waar de 

familie Vogelaar woont en werkt. Het epicentrum lag zo’n 150 kilometer bij Palopo 

vandaan, de woonplaats van de Vogelaars en ook buiten het gebied van de GPIL. We 

gedenken de slachtoffers en nabestaanden in ons gebed. Ds. Vogelaar is in 2018 

uitgezonden naar Indonesië, ter ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu. De 

Diaconie en de Zendingscommissie steunen dit werk gedurende vier jaar financieel. De 

recente nieuwsbrief van december 2020 vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande, 

tabblad Diaconie.  Of ga naar: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-

lourina-vogelaar/home?user_id=110055 

  

http://www.nietalleen.nl/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
http://www.wierstra.nu/
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055


 Diaconaal bericht december 2020/januari 2021 
 

 

2 

 
 

Collectes in Corona tijd: uw bijdrage is onmisbaar 

In deze tijd van beperkt kerkbezoek is het belangrijk om de 

collecteopbrengsten toch op peil te houden. Uw bijdrage daarin is 

onmisbaar. Elke zondag wordt er gecollecteerd voor Diaconie, 

Kerkbeheer en Zending. Tijdens de (digitale) diensten kunt u met 

een QR code een bedrag overmaken met uw smartphone. Als u zelf 

geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende 

verdeelsleutel gehanteerd: Diaconie 50%, Kerkbeheer 40% en 

Zending 10%. U kunt ook bij de uitgang van de kerk uw bijdrage 

geven. Tevens kunt u via onderstaande bankrekeningen uw 

bijdrage overmaken: 

Diaconie:      NL 55 RABO 0323240216 PG ’s-Gravenzande 

Kerkbeheer: NL 03 RABO 0323205747 PG ’s-Gravenzande 

De informatie over de bestemming van de collectes en de QR code is terug te vinden op 

de website van PG ’s-Gravenzande (www.pgsgravenzande.nl link Diaconie). 

 

Veertigdagentijdkalender 2021 

De Petrus veertigdagentijdkalender 2021 daagt je 

uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar 

Pasen. Via onderstaande link kan de kalender gratis 

worden aangevraagd.  

Veertigdagentijdkalender 2021 | Petrus 
(protestantsekerk.nl) 
 

 

Hulpvragen van Vitis Welzijn – januari 2021 
Hulpvraag Gegevens  Datum 

aanvraag 

Door wie 

Ondersteuning 
leerling groep 

3, Prins Willem 
Alexander 
School 
  
1x per week. 
Invullen naar 
eigen agenda 

  

Voor een Eritrees jongetje uit 
groep 3 van de PWA in  

’s-Gravenzande zijn we op zoek 
naar ondersteuning bij schoolwerk. 
Als vrijwilliger sta je in direct 
contact met de docenten van zijn 
klas. De ondersteuning mag 
geboden worden op school maar 
ook thuis. Online is helaas geen 

optie in deze situatie. Het jongetje 
gaat nu ook gewoon op school 
omdat hij te kwetsbaar is voor 
online onderwijs.  

Januari ‘21 Vitis Welzijn 
  

Sociaal Makelaar 
Karin Scholtes 
  
06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 
  

Taalcoaches 
voor kinderen 8 

t/m 15 jaar 
(meerdere) 
  
Belasting: 
Wekelijks, een 

dag/avond naar 
keuze 

Voor kinderen uit ’s-Gravenzande 
ben ik op zoek naar enthousiaste 

personen die het leuk vinden om 
deze kinderen/jongeren te helpen 
om beter te worden in de 
Nederlandse taal.  
Dit zijn jongeren die ontzettend 

gemotiveerd zijn en zelf om een 
Taalcoach vragen. Het zijn 
voornamelijk kinderen van de 
basisschool maar een enkele keer 
gaat het om een iets ouder kind. 
Nooit ouder dan 18 jaar want dan 
komen zij in aanmerking voor een 

Taalmaatje vanuit de Bibliotheek 
(Taalhuis)  

Oktober ’20 Vitis Welzijn 
  

Sociaal Makelaar 
Karin Scholtes 
  
06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 

  

  
   

  

http://www.pgsgravenzande.nl/
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210116
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=210116
mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl
mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl


 Diaconaal bericht december 2020/januari 2021 
 

 

3 

  

Nieuws van Wim van der Burg uit Kenia 
Van Wim van der Burg kregen we bericht dat hij de Kerst thuis met het gezin heeft 

kunnen vieren. Hij schrijft: Het jaar 2020 is goed afgesloten in Mpeketoni en de plannen 

voor 2021 liggen ook uitgewerkt op tafel, dus kan ik met een gerust hart over het Kenia 

Project 2020 zeggen: “Eind Goed al Goed”. Vol goede moed gaan we het nieuwe jaar in 

en hopen ook in 2021 weer samen met de sponsors door te kunnen gaan met structurele 

verbeteringen van de armoede en het onderwijs in het gebied waar we werkzaam zijn. 

Ondanks de huidige problemen wens ik u een Warme Kerst met uw dierbaren toe met 

zicht op een Gezond Nieuw Jaar. Dank voor uw financiële en / of morele steun. 

 

 

 
 

 



 Diaconaal bericht december 2020/januari 2021 
 

 

4 

Collecte overzicht oktober t/m december 2020 

4-10-2020 PKN Kerk en Israël  1.535,06  

4-10-2020 St. Messias belijdende Joden (DNR)     367,58  

11-10-2020 Streekverband De Tien  1.382,65  

18-10-2020 KIA werelddiaconaat  1.175,67  

18-10-2020 Philemon Project (DNR)     396,83  

25-10-2020 
St. Beukenrode palliatieve thuiszorg & 
hospice 

 1.627,05  

1-11-2020 Fam. Vogelaar  1.630,30  

4-11-2020 Stichting Compassion     131,25  

4-11-2020 Stichting IJM (DNR)     210,00  

8-11-2020 Voedselbank Westland  2.185,70  

15-11-2020 Streekverband De Tien  1.433,30  

22-11-2020 PKN pastoraat  1.239,50  

22-11-2020 Diaconie jongerenwerk (DNR)     265,93  

29-11-2020 Fam. Wierstra  1.986,55  

29-11-2020 Stichting Compassion (DNR)     257,95  

6-12-2020 Diaconie jongerenwerk  1.716,25  

6-12-2020 Jeugd met een opdracht (DNR)     543,50  

13-12-2020 Streekverband De Tien     875,10  

20-12-2020 Stichting East African Care  1.188,80  

24-12-2020 Raad voor de Kerken (Voedselbank)     263,50  

25-12-2020 KIA kinderen in de knel  2.964,81  

25-12-2020 Fam. Wierstra (DNR)     452,93  

27-12-2020 Streekverband De Tien  1.010,05  

31-12-2020 Diaconie plaatselijk werk     231,50  

31-12-2020 Avavieren (kindernevendienst)     215,15  

 

 

Vergaderingen 

Op dit moment wordt nog bezien op welke manier de diaconie vergadering van januari 

zal plaatsvinden. Het collecterooster voor 2021 is vastgesteld. 
 
 

De diaconie op de website van PG ’s-Gravenzande 
Hier vindt u o.a. uitleg over het werk van de diaconie, actueel nieuws, 

maandberichten en informatie over de collectes. Ga naar 

www.pgsgravenzande.nl tabblad Diaconie. Of klik op deze link: 

https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws voor het diaconaal bericht worden gestuurd naar het e-mailadres: arjanhan@kabelfoon.nl 

http://www.pgsgravenzande.nl/
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41
mailto:arjanhan@kabelfoon.nl

