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Reünie Westlandweek Roosevelt Paviljoen 
Op zondag 15 januari jl. werd in de Ontmoetingskerk 

te Naaldwijk de reüniedienst van de vakantieweek 

2016 gehouden. Ds. B. Schoone te Poeldijk was de 

voorganger. Na de dienst konden de gasten, 

vrijwilligers en andere belangstellenden onder het 

genot  van koffie, lekkere koek, drankjes en hapjes 

napraten over de vakantie. Er werden foto’s bekeken, 

uitgedeeld en herinneringen opgehaald.  

 

Iedereen kreeg een prachtig verslag van de 

vakantieweek mee naar huis, gemaakt door Aad en Franny 

v. Mourik. De bazarcommissie van de Protestantse 

Gemeente Naaldwijk overhandigde ook nog een cheque 

ter waarde van € 5000,-- t.b.v. aanpassingen in het 

Roosevelt Paviljoen. Het was een gezellige bijeenkomst 

en iedereen kijkt al weer uit naar de volgende 

vakantieweek in mei/juni 2017. Rond 13.00 uur ging een 

ieder weer naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help Nederland vooruit: stemmen op Stichting Avavieren 
Nederland telt tal van verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor de maatschappij. De 

actie 'Help Nederland vooruit' van het ING Nederland fonds geeft deze initiatieven een 

steuntje in de rug. Van 9-30 januari jl. kon er gestemd worden op Stichting Avavieren waarmee 

een donatie van minimaal € 1.000,- kon worden verdiend. De bekendmaking van het bedrag is op 

18 februari 2017. De stichting Avavieren is nu bezig met de laatste loodjes, het vaststellen van 

de indeling en aanpassingen van de bungalows. De planning is om eind deze maand alles rond te 

hebben, zodat er een bouwvergunning aangevraagd kan worden. Dan komt er zicht op de 

startdatum van de bouw en, nog belangrijker, zicht op een datum van oplevering. Er is nog wel wat 

geld nodig en de stichting hoopt met de stemmen een mooi bedrag te kunnen ontvangen. 

 

Opening Dorcas-winkel in Naaldwijk 
Op 14 januari jl. is de Dorcas-winkel in Naaldwijk 

officieel geopend. Genodigden vanuit heel Nederland 

waren getuige van het uitpakken van de winkel. De 

winkel is al een paar maanden met succes open. Er 

worden tweedehandskleding en andere artikelen 

verkocht voor aantrekkelijke prijzen. Naast de vaste 

lasten van de winkel blijft er voldoende geld over om 

een mooi Dorcas-project te kunnen ondersteunen.   
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Er is gekozen voor een project dat al loopt in 

Albanië, Korca. Een van de grootste uitdagingen die 

Albanië heeft, is het effectief aanpakken van de 

hoge werkloosheid in zowel stedelijke als 

plattelandsgebieden. Dit geldt vooral onder groepen 

als Roma, mensen met een handicap en armen in het 

algemeen. Het project heeft als doel een brug te 

slaan tussen potentiële werkgevers die 

gekwalificeerde werknemers zoeken en de grote 

groep werkzoekenden. Hierdoor zal de werkloosheid 

afnemen en kunnen Albanese bedrijven winstgevender opereren. Door de samenwerking van het 

vaktrainingscentrum en het arbeidsbureau zullen mensen steeds beter toegang kunnen krijgen 

tot de arbeidsmarkt in de regio. Sinds begin dit jaar is de winkel 4 dagen per week open; 

woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom om een kopje koffie te 

komen drinken en uw slag te slaan bij de aankoop van onze mooie kleding en accessoires! 

 

Zondag 5 februari a.s. Werelddiaconaat voor Kerk in Actie 
Op deze zondag staat het werk van partner Swantara centraal, voor nootmuskaatboeren op de 

Noord-Molukken. Deze Indonesische eilanden staan van oudsher bekend om de nootmuskaat. 

Meer dan de helft van de bevolking leeft van de opbrengsten hiervan. De wereldwĳde vraag naar 

de specerĳ is hoog. De boeren op de Noord-Molukken hebben echter moeite om een goede 

kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door het gewelddadige 

conflict op de Molukken begin deze eeuw gingen boeren de 

nootmuskaat zelf verwerken. Hierdoor zĳn problemen ontstaan 

met een schimmel. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren 

nu een lage prĳs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al 

enkele jaren bĳ  aan het organiseren en trainen van boeren. 

Als resultaat leveren zĳ een betere kwaliteit nootmuskaat. 

Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor ze 

sterker staan. Hun inkomsten verbeteren merkbaar. Swantara 

besteedt in het bĳzonder aandacht aan vrouwen, omdat zĳ  

minstens de helft van het werk doen, maar desondanks vaak 

achtergesteld worden. Ze ontvangen een lager loon en krĳgen 

geen leningen om een eigen onderneming op te bouwen. In 2017 

ondersteunt Swantara 500 boeren, waaronder 125 vrouwen. 

Het doel is dat hun inkomen met 10 procent verbetert. 

 

Schoolkerkdienst op 12 februari a.s. 
In deze diensten kiezen de basisscholen zelf hun collectedoelen. Tot nu toe zijn de volgende 

doelen bekend: De Wegwijzer: Team Westland, Prins Willem-Alexanderschool: project voor hiv-

positieve kinderen in Noordoost-Oeganda en De Kameleon: Liliane Fonds. 

 

Vergaderingen 
De volgende vergadering van het moderamen vindt plaats op 7 februari a.s. De vergadering van 

het college van diakenen vindt plaats op 21 februari a.s. 

 
Namens de diaconie: Hanneke van Staalduinen (mail: arjanhan@kabelfoon.nl)  
 

Dit maandelijkse diaconaal bericht is tevens te vinden op www.pgsgravenzande.nl (NoorderBrug-> Publicaties-

>Diaconie>Maandbericht). 
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