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Verslag wintermiddag 9 februari 2017 
Op een dag dat het buiten ijzig koud was, met gelukkig 

geen  gladheid en sneeuw, was het thema ‘een 

wintermiddag’ een schot in de roos. De warme, 

gezellige foyer van gebouw De Brug werd binnen een 

half uur helemaal gevuld met enthousiaste mensen, de 

koffie/thee werd ingeschonken en mensen zochten 

contact met elkaar, dus de middag kon niet meer 

mislukken. Na een korte inleiding over het thema 

luisteren kreeg Cariny Fransen het woord.  

Zij is vrijwilligster bij het schaatsmuseum en vertelde 

vol enthousiasme over schaatsen door de eeuwen heen. Ze had allerlei verschillende soorten 

schaatsen meegebracht en ook via beelden genoten 

de aanwezigen van schitterende wintertaferelen uit 

de directe omgeving, maar ook  onze kampioenen 

kwamen in beeld. 

Na een ruime pauze werden er enkele schaatsliedjes 

gezongen met elkaar en kwam Cariny al schaatsend 

de zaal binnen, 

gekleed in een 

complete schaats-

outfit. Laagje voor 

laagje ontdeed zij 

zich, onder grote hilariteit, van deze kleding  en legde zij ons uit 

hoe belangrijk het is om je lichaam bij grote schaatstochten 

goed te beschermen. Na nog enkele vragen beantwoord te hebben 

werd zij bedankt voor haar informatie en enthousiaste 

voordracht. Ds. Jorissen sprak een dankwoord en gebed uit en 

ter afsluiting van deze gezellige middag kreeg iedereen een 

lekkere kop erwtensoep met roggebrood en/of stokbrood 

aangeboden. Een heel fijne middag werd op deze manier 

feestelijk afgesloten!  

 

 

 

 

30 jaar rolstoeldansen met Werodass 
Op 21 februari jl. werd in de Brug het 30-jarig 

bestaan van rolstoeldansgroep Werodass 

gevierd. De Brug faciliteert hiervoor tijd en 

ruimte op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 

uur. Zie ook www.werodass.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.werodass.nl/
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Droogte in Kenia – overlevingspakket Mpeketoni (bericht van Wim van den Burg) 
De droogte in Oost-Afrika heeft een alarmfase bereikt. In Mpeketoni is er een zeer groot 

tekort aan water, omdat er al bijna een jaar geen regen is gevallen. Mens en dier zijn in gevaar! 

Vee en wild verhongeren. In de regio waarin het Kenia Project werkzaam is, wordt er ook door 

veel mensen honger geleden. Wij kunnen dit niet lijdzaam aanzien zonder actie te ondernemen. 

Farmers’ Court en Tamani Junior School zijn de enige 

plekken waar nog steeds voldoende water is vanwege de 

boreholes, maar onder de leerlingen van de school en onze 

werknemers heerst wel honger. Wij kunnen niet iedereen 

helpen, maar wel velen en daarom hebben we een noodhulp 

plan opgezet. Daarbij beperken we ons tot de gezinnen, die 

horen bij de leerlingen van Tamani en de werknemers van 

Farmers’ Court. Er is een overlevingspakket samengesteld. 

U kunt uw bijdrage op 2 manieren storten:  

a. St. Tuko Pamoja voor Kenia (rek. nr. NL56Rabo0147.406.552 (ANBI met fiscaal voordeel)  

b. St. Ontwikkelingshulp Kenia (NL32Rabo032.32.79.333 indien fiscaal voordeel niet nodig is). 

Bovenstaande actie werd op 22 februari jl. gelanceerd. Een sponsor heeft inmiddels al gezorgd 

voor de betaling van 100 voedselpakketten. Dit bedrag kon tevens gebruikt worden als 

aanbetaling voor alle 350 pakketten. Alle hulpgoederen zijn dus al besteld. Het project 

vertrouwt er hiermee op dat het geld voor de resterende 250 pakketten via andere sponsors 

binnen zal komen. Dit zal niet vanzelf gaan en daarom vragen wij uw medewerking in het kader 

van ons embleem “TUKO PAMOJA” (= We doen het eendrachtig met elkaar). Op het moment van 

schrijven zijn 175 van de 350 overlevingspakketten geheel of gedeeltelijk door sponsors 

overgemaakt. Een pakket kost in Kenia omgerekend € 70,--, dat is voldoende voor 2 volwassenen 

en 4 kinderen voor een periode van 6 weken. Zie ook www.wimvandenburg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wimvandenburg.nl/
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Voorjaarsactie Voedselbank 
Op 19 maart a.s. vindt in de kerken weer een 

inzamelingsactie van schoonmaakspullen plaats. Dit keer 

doet ook de r.k. kerk De Hoeksteen mee met de actie. 

 

Vakantie Roosevelt Paviljoen Doorn 2017 
De Westlandweek vindt dit jaar plaats van 27 mei 

t/m met 3 juni, de week voor Pinksteren. Deze week 

is bedoeld voor mensen met lichamelijke beperkingen 

maar die niet geheel bedlegerig zijn en op geen 

andere wijze vakantie kunnen genieten. De vakantie 

is geheel verzorgd. Het Roosevelt Paviljoen ligt in de 

Doornse bossen waar rust en natuur de basis vormen 

voor een ontspannen vakantie. Een enthousiast team 

van vrijwilligers staat klaar voor liefdevolle verzorging en persoonlijke aandacht. Er wordt een 

leuk programma samengesteld. Als u interesse heeft om mee te gaan, meldt u zich dan vóór 24 

maart a.s. aan bij de plaatselijke diaconie. Zij kunnen u verder helpen met de aanmelding. 

Dorpskerk: Ike de Jong tel.nr. 06-40185060, Bruggemeente: Paula v.d. Meer tel.nr. 610896, 

Nieuwe Kerk: Bram v. Staalduinen tel.nr. 415683, Noorderkerk: Hans v.d. Kaaij tel.nr. 417756, 

Uniekerk: Nijs Maat tel.nr. 06-10853399. De Kreek wordt apart geregeld. 

 

Actie voor cliënten Schuldhulpmaatje 
Vorig jaar heeft de diaconie rond Kerst een boodschappenactie 

gehouden voor cliënten van het Schuldhulpmaatjes project (zie ook 

www.voorelkaarwestland.nl). Deze actie wordt dit jaar rond Pasen 

herhaald. De diaconie houdt u hiervan op de hoogte. 

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 

 

Vergaderingen 
De diaconie vergaderde op 21 februari jl. Tijdens deze vergadering waren twee medewerkers van 

Kerk in Actie te gast om een toelichting te geven over de besteding van gelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 
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