Diaconaal bericht februari-maart 2020

Steeds meer mensen worden getroffen
door de gevolgen van het coronavirus.
Door de verspreiding van het virus
komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke)
maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel
mensen onze hulp nodig hebben. #Nietalleen verbindt de
talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en 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 ook aangesloten bij dit landelijk platform. Inmiddels
hebben we een eerste hulpvraag ontvangen. Om ervoor te
zorgen dat we kunnen gaan voldoen aan nog meer hulpvragen
zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich hiervoor willen
inzetten. Het gaat om kleine diensten, zoals bijvoorbeeld
boodschappen doen voor ouderen. Aanmelden kan via diaconie@pgsgravenzande.nl of
telefonisch op 0174-414274. Meer informatie: www.nietalleen.nl Een ander lokaal
initiatief is: www.coronahulpwestland.nl Zoekt u zelf hulp en/of advies dan kunt u
natuurlijk ook contact opnemen met de diaconie.

Bezoek Ds. Vogelaar op 16 februari jl.
Ds. Vogelaar is in 2018 uitgezonden naar Indonesië, ter ondersteuning van de kwetsbare
kerk in Luwu, Sulawesi. De Diaconie en de Zendingscommissie steunen dit werk
gedurende vier jaar financieel. Op zondag 16 februari jl. was Ds. Vogelaar, tijdens zijn
verlof, met zijn gezin te gast in de Dorpskerk. Hij leidde de dienst en vertelde op een
inspirerende manier over zijn werk. Hij liet foto’s zien en er was een ontroerend optreden
met zijn twee kinderen. Na de dienst was er gelegenheid om na te praten en hebben we
het gezin een cadeau meegegeven. Mooi dat zending op deze manier een gezicht kreeg.

Vanuit de GZB ontvingen wij onderstaand bericht:
”Het crisisteam van de GZB volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus van dag tot
dag, waarbij de zorg voor en de veiligheid van de zendingswerkers onze eerste prioriteit
is. Misschien heeft u vernomen dat er verschillende GZB-zendingswerkers teruggekeerd
zijn of terugkomen naar Nederland. Daarom lijkt het ons goed om jullie ook te
informeren over de familie Vogelaar. In samenspraak met het crisisteam, de lokale
partners op Sulawesi en de familie Vogelaar is besloten dat zij vooralsnog op hun post
blijven. Hun veiligheid is momenteel gewaarborgd. Uiteraard volgen we de lokale situatie
op de voet. Uiteraard kunt u op digitale wijze meeleven met de familie Vogelaar. Dit is
zelfs zeer welkom! We willen u vragen om voor de familie Vogelaar, de kerk op Sulawesi
en voor Indonesië te blijven bidden.”
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Van Ds. Vogelaar zelf:
”Het is een spannende tijd. Voor u in Nederland en voor ons in Indonesië. Zoals u in het
bovenstaande bericht kunt lezen, mogen we vooralsnog in Indonesië blijven. We blijven
zo veel als mogelijk binnen, doen verder wat we menselijkerwijs kunnen doen en leggen
ons leven in Gods handen. Ook in deze tijd weten we ons als christenen wereldwijd aan
elkaar verbonden en dragen we elkaar op in de voorbede. Ontvang een hartelijke groet,
Ds. Laurens Jan Vogelaar.
De nieuwsbrieven vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande.

Voorjaarsactie voor Voedselbank Westland op 11, 15 en 16 maart jl.
Ondanks de andere situatie i.v.m. het Corona virus zijn er toch
nog heel wat producten ingeleverd in de kerken, ook door de
jeugd!
Van Voedselbank Westland ontvingen wij onderstaand bericht:
‘s-Gravenzandse kerken, bedankt voor de
schoonmaakmiddelenactie voor Voedselbank Westland.
Al vele jaren zamelen jullie voedsel in voor onze Westlandse
voedselbank. In november was dat voor de zogenaamde
blikkenactie waar we heel blij mee waren. In het derde weekend
van maart hielden jullie weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor
schoonmaakmiddelen zoals waspoeder, lotion, shampoos en
reinigingsmiddelen. Ondanks het feit dat vanwege het
coronavirus niet alle kerken open waren is er toch nog veel
ingeleverd, bijna net zoveel als het jaar daarvóór. Fantastisch voor deze steun; u helpt
ons daar enorm mee. Juist in deze tijd met zoveel beperkingen vanwege het coronavirus,
waardoor via onze aanvoerlijnen minder producten binnen komen, is dit meer dan
welkom. Hartelijk dank voor uw steun!
De diaconie verzorgt jaarlijks in
december financiële ondersteuning
aan mensen door middel van
supermarktbonnen. Van de korting
die we hierbij kregen kon deze
donatie worden gedaan aan de
Voedselbank.

➔

Collectes tijdens de digitale kerkdiensten
Elke zondag wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerkbeheer en Zending. Nu u niet
fysiek aanwezig kunt zijn in de kerk kunt u daar ook uw gaven niet geven. U kunt
natuurlijk thuis een potje neerzetten en deze elke week voorzien van uw collecte geld en
meebrengen als u weer naar de kerk kunt komen. Een andere mogelijkheid is via een
bank overschrijving. Onderstaand de bankrekeningnummers van diaconie en kerkbeheer.
Voor de zending kunt u op de rekening van de diaconie storten onder
vermelding van zending.
Diaconie:
NL 55 RABO 0323240216 PG ’s-Gravenzande
Kerkbeheer: NL 03 RABO 0323205747 PG ’s-Gravenzande
Met de QR code kunt u een bedrag overmaken met uw smartphone.
Deze giften worden verdeeld over diaconie, kerk en zending. De
informatie over de collectes en de QR code is ook terug te vinden op
de website van PG ’s-Gravenzande (www.pgsgravenzande.nl link
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Zendingsproject januari t/m maart 2020

Collecte overzicht
datum

doel

31-12-2019 Ouderencontact Noorderkerk
1-1-2020 Diaconie
5-1-2020 Stichting Hoop voor Albanië
12-1-2020 Stichting Tear
12-1-2020 Jeugd met een opdracht (DNR)

opbrengst
201,87
45,95
1.685,04
1.012,78
459,60

19-1-2020 Stichting Avavieren

1.492,00

26-1-2020 Streekverband de Tien

1.322,00

2-2-2020 KIA Werelddiaconaat

1.503,08

2-2-2020 St Tear (DNR)
9-2-2020 K&C HvA Zomerkamp 2020
16-2-2020 Fam. Vogelaar

398,17
1.364,68
1.627,45

16-2-2020 IJM (DNR)

548,95

23-2-2020 KIA Binnenlands diaconaat

632,10

23-2-2020 Fam. Vogelaar (DNR)

373,50

Nieuws uit Kenia
Onderstaand beelden van de Tamani Junior School.
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Bericht van Wim v.d. Burg:
De afgelopen weken hebben velen mij vragen gesteld over sprinkhanen en corona in
Kenia.
Sprinkhanen zijn een grote bedreiging en hebben vooral in Centraal Kenia grote schade
aan de oogsten veroorzaakt. Ze hebben Mpeketoni echter (nog?) niet bereikt. Wij denken
zelf, dat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn, dat er langs de kust vaak een stevige bries
staat en daar schijnen ze niet zo tegen te kunnen.
Corona heeft Mpeketoni deze week bereikt. Het is een Italiaan, die het virus heeft
meegebracht. Er zijn op dit moment minder dan 10 besmettingen in Kenia
geconstateerd. Met zekerheid kan dat aantal niet betrouwbaar geacht worden. Iedereen,
die het land binnenkomt wordt wel gecontroleerd op koorts. De grenzen zijn ook
gesloten. Ik heb geen concreet idee waarom het aantal besmettingen zo laag is, ten
slotte ben ik geen deskundige. Er doen wel allerlei meningen de ronde. Die moet ik hier
wel even melden: malaria komt op zeer grote schaal voor en is de oorzaak van nog
steeds zeer veel doden. Eigenlijk hoef je niet aan malaria dood te gaan als je je de
medicijnen kunt veroorloven (slechts een paar euro). Toch worden die medicijnen ook
vaak gebruikt en er lijken bestanddelen in die medicijnen te zitten, die corona kunnen
bestrijden. De tweede reden is de hitte. Er zijn beweringen, dat corona daar niet zo tegen
kan. Nadrukkelijk wil ik stellen, dat dit slechts meningen zijn en geen bewijzen.
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Onze projecten gaan ondanks alles door. Alle scholen in Kenia zijn gesloten, dus ook
Tamani. Wij zorgen er wel voor dat het onderwijs doorgaat. De leerkrachten zijn op
school en zorgen voor begeleiding en huiswerk. We hebben extra lesboeken gekocht, die
gericht zijn op alle vakken in 1 boek. Alles wordt betaald met projectgeld, omdat anders
de niet draagkrachtigen zich dit niet zouden kunnen veroorloven.
Aan dit bericht is een prachtig filmpje van een waterboring toegevoegd, die vorige
week is uitgevoerd. Het is gemaakt door Xavier, een oud-leerling van mij, die bijna elk
jaar naar Mpeketoni komt om de computers te onderhouden, beveiligingscamera’s aan te
brengen en nog veel meer. Klik op de volgende link en geniet met volle teugen van zeer
bijzondere opnamen van een geslaagde waterboring: https://youtu.be/Z0tAu59Cz-Y
Zie ook: www.wimvandenburg.nl

De diaconie op de website van PG ‘s-Gravenzande
Uitleg over het werk van de diaconie, actueel nieuws, maandberichten,
jaaroverzichten en informatie over de collectes (ook de presentatie bij de
collecte) vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande, tabblad Diaconie. Of
klik op deze link: https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41

Nieuws voor het diaconaal bericht kunt u mailen naar arjanhan@kabelfoon.nl
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