Diaconaal bericht januari 2019

Kerstattenties
Naast de kerstvieringen van vorige maand heeft de diaconie ook weer de jaarlijkse
kerstattenties verzorgd voor de oudere gemeenteleden. Een groep enthousiaste diakenen
heeft hiervoor weer veel werk verzet.

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)
Het jongste kind van de familie Vogelaar, Amos Daniël, is op 25 december 2018 gedoopt.
Dit is een datum die de voorkeur heeft van veel ouders.

Het actuele blog kunt u lezen via deze link:
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/blog/wonen-ineen-glazen-huis?user_id=110055

Nieuws uit Kenia – van Wim van der Burg
Op 10 januari jl. werd bekend dat alle kandidaten van het Keniaanse examen 2018 op
Tamani Junior School een scholarship (=studiebeurs) hebben gekregen van de instanties,
die wij benaderd hebben. Hieronder zijn ook enkele banken. De 15 leerlingen van Tamani
hadden allemaal een score van boven de 300, die nodig was. Zij zaten er zelfs ruim
boven, omdat ons gemiddelde 370 was. De beste leerlingen zijn toegelaten tot
topscholen in Kenia. De beurzen, die zij
gekregen hebben zijn allemaal voor 4 jaar
maar wel gebonden aan prestaties. Indien
er niet goed genoeg gepresteerd wordt,
wordt de beurs ingetrokken. Sponsoring
voor deze 15 leerlingen vanuit Nederland
is dus niet meer nodig. Natuurlijk hoop ik
dat de desbetreffende sponsors andere
kinderen op Tamani willen sponsoren of
de school zelf. Dit is echt ook voor mij een
ongekend succes wat ik nooit en te
nimmer had verwacht in het eerste jaar
dat we aan het examen deelnamen. Deze
kinderen kunnen dus allemaal ontsnappen
aan de armoede waarin ze zijn
opgegroeid. Het zijn trouwens allemaal
kostscholen. Hiernaast een foto van de 15
leerlingen.

Buurtrestaurant Bij Mekaar
Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdag van de maand in De Brug
aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50, exclusief consumpties. U
kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website http://www.bijmekaar.nl
of tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-221 362 71.
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Collecteoverzicht
datum
2-12-18
9-12-18
11-12-19
16-12-18
22-12-18
23-12-18
25-12-18
30-12-18
31-12-18

doel
opbrengst
Diaconie/Jongerenwerk
1.371,43
Hospice Westland
1.491,83
Ouderenmiddag
940,80
Stichting de Hoop
1.108,85
St Nicolette (Kinderkerstfeest De Brug)
289,06
Streekverband de 10
2.759,36
KIA Kinderen in de Knel
2.067,64
Het Passion
1.270,30
Diaconie
316,40

De diaconie zoekt nieuwe diakenen!
Dit voorjaar zullen er weer enkele diakenen aftreden om van een
welverdiende rustperiode te gaan genieten. We gaan dus weer op zoek
naar gemeenteleden die de leeggekomen plekken willen opvullen. Als
diaconie hebben we oog voor de mensen die, om wat voor reden dan
ook, niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Of het nu gaat om mensen
dichtbij of ver weg, de kerk heeft zich tot taak gesteld om bijdragen te
leveren aan het welzijn van de samenleving en staat daarmee ook middenin de
samenleving. De diaconie van de PG ’s-Gravenzande is een gezamenlijk en
overkoepelend orgaan van alle wijkgemeenten. We werken als groep diakenen met
elkaar samen om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving.
Het is echt een functie voor de doeners in de gemeente!
Vergaderen doen we gemiddeld maar 4 keer per jaar, we zijn vooral bezig met acties op
velerlei gebied en daarmee ook het diaconaal bewust maken van de gemeenteleden. We
hebben de taken verdeeld in 6 taakgroepen, nl.:
- Giftenadviescommissie (kiezen van collectedoelen, opstellen jaarlijks collecterooster)
- Beheer pachtgronden (onderhoud en beheer van renteopbrengsten)
- Diaconaal werk*: ouderendiaconaat/jeugddiaconaat/diaconale ondersteuning
- Coördinatie erediensten (o.a. het verzorgen van het avondmaal)
- PR (nieuwsberichten voor Samen, nieuwsbrieven, website, beamerpresentaties,
diaconaal maandbericht)
- Zending
*Een greep uit de activiteiten die deze taakgroep jaarlijks organiseert en/of ondersteunt:
ouderen-middagen, kerstvieringen, kerstattenties, diaconale vakanties, Voedselbankactie, diaconale jongerenreis en materiële ondersteuning.
Hebt u/jij interesse in het werk van diaken? We vertellen er graag meer over!
Mailen kan naar arjanhan@kabelfoon.nl of telefonisch naar 0174-414274.
Op de website van PG ’s-Gravenzande vindt u ook informatie over de diaconie:
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41

Vergaderingen
Op 22 januari jl. vergaderde het college van diakenen. Aan de orde kwamen o.a. de
lopende activiteiten, de mogelijke bundeling van geldstromen van diaconie naar bank
met het oog op kostenbesparing en de vorming van een commissie gericht op het
ontwikkelen van jeugddiaconaat.
Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom via arjanhan@kabelfoon.nl
De diaconale berichten zijn te lezen via https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90
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