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Vakantie....
Ook dit jaar gaan er weer veel mensen op vakantie, maar dat is voor niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Je zult maar van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, een één
ouder gezin hebben, werkloos zijn of...... Wellicht kan de diaconie in zo’n geval iets voor u
betekenen. U kunt zelf contact met de diaconie opnemen, maar ook als u mensen kent die
de steun van de diaconie kunnen gebruiken. Voor de verschillende kerken zijn de
onderstaande diakenen hiervoor bereikbaar:
De Dorpskerk:
Annemieke Prins, tel.nr. 0174-421824
De Brug:
Niek van der Wel, tel.nr. 06-55540707
De Nieuwe Kerk:
Bram van Staalduinen, tel.nr. 0174-415683
De Noorderkerk:
Marco van der Wel, tel.nr. 0174-420010
De Nieuwe Rank:
Wico van Dam, tel.nr. 0174-884466
De Uniekerk:
Ruud Alleblas, tel.nr. 06-51753482
Of de secretaris van de Diaconie: Maarten ‘t Hart, tel. 06-2024 3071

Pastoraal diaconaal centrum De Herberg
Onlangs collecteerde de diaconie voor het pastoraal diaconaal centrum
De Herberg. De doorverwijzing naar dit centrum gebeurt veelal via
kerkelijke gemeenten. De diaconie brengt deze organisatie daarom graag
onder de aandacht van allen die bij pastoraat betrokken zijn. Meer informatie:
www.pdcdeherberg.nl

Stichting Leren van elkaar
De tweede voortgangsrapportage van het 3e project 'Leren van de
Besten' is te lezen op de website via:
http://www.stichtinglerenvanelkaar.nl/nieuwsbrieven-en-rapportages

Westland Ontmoet
Van 21 september tot en met 1 oktober 2017 vindt
‘WestlandOntmoet’ plaats. Deze week wordt in Westland groots
opgepakt. Het zou fantastisch zijn als ook uw organisatie meedoet
met WestlandOntmoet! Wellicht staat er al iets op de planning tijdens WestlandOntmoet.
Of heeft u leuke ideeën voor activiteiten waar verschillende mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Het gaat vooral om laagdrempelige activiteiten die voor een grote diversiteit
aan mensen toegankelijk zijn en waarbij de ontmoeting centraal staat. WestlandOntmoet
wil door ontmoetingen te realiseren, mensen elkaar laten leren kennen. Daarmee wordt
het sociale netwerk vergroot en doen mensen mee in de samenleving. Het is een
startmoment voor de verbreding, verdieping of verduurzaming van iemands sociale
netwerk.
Doet u ook mee? Iedereen kan meedoen aan WestlandOntmoet. Hierdoor is het een
initiatief van, voor en door elkaar. Om de herkenning, vindbaarheid en toegankelijkheid
van ontmoetingen te vergroten, is een speciale website ontwikkeld. Op
www.WestlandOntmoet.nl kan men alle activiteiten vinden. Daarbij kan iedereen die een
ontmoeting of activiteit organiseert, dit op deze website aanmelden.
Voor vragen of meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Stuur daarvoor
een email naar info@WestlandOntmoet.nl.

Stem op Avavieren
De NCRV geeft elk jaar een bedrag aan drie goede doelen die
bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Onder de naam
Actie Warm Hart is er een online platform in het leven geroepen
waar leden hun goede doel kunnen aanmelden. Meer dan 40 goede doelen zijn dit jaar
aangemeld met een project waarvoor extra steun nodig is. Het goede doel met de meeste
stemmen ontvangt in het najaar een donatie van € 10.000,-. Stemmen kan via:
https://www.ncrv.nl/geven-overzicht
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Kenia – Wim van den Burg
Er zijn mooie luchtopnames gemaakt van het project in Kenia. Deze zijn te bekijken via:
https://youtu.be/9axPjz6IEVo en https://youtu.be/OGApUOgtxcI

Dank voor gift
Van Tear ontvingen we een bedankbericht voor de gift voor de noodhulp in Oost-Afrika.
Ook van de Stichting Eva Demaya is een bedankbrief ontvangen voor de gift van de
diaconie.

Giften diaconie in 2016
Naast de collectedoelen tijdens de wekelijkse collecten in de kerken, geeft de diaconie ook
bedragen aan andere doelen. De bedragen zijn verdeeld in plaatselijk, landelijk en
wereldwijd. Onderstaand het overzicht van de organisaties die in 2016 een gift van de
diaconie hebben ontvangen.
GIFTEN DIACONIE 2016
DOELEN PLAATSELIJK

DOELEN LANDELIJK

DOELEN WERELDWIJD

De Bron

Binnenlands Diaconaat

De Westlandse Tien

Sien

Diaconaal Centrum "De Bakkerij",

St. Epafras, Utrecht,

Cie Geest. Verzorging doven in Westland

Diaconaal Centrum Pauluskerk

St. Keniaprojecten, Wim van den Burg,

St. Rusland Kinderhulp
Hospice Naaldwijk

De Hoop, Dordrecht

St. Ornafato weeshuis Equador

Inlia Groningen

St. Liliane Fonds

St. Ontmoeting

New Hydepark vh Roosevelthuis

St. Orion, orthopedie ontwikkelingsl.

Inloophuis Carma
St. Avavieren

St. Diaconaal Havenproject Rotterdam St. Edukans onderwijs voor kinderen
St. Exodus Den Haag

St. Hoop voor Albanië (Micha groep, Westland)

St. Kikker opfleurdoos

St. Horeb Beekbergen

St. Eva Demaya, Malawi

Toreachit
St. On Wheels

Voedselbank Maassluis

St. MercyShips

Voedselbank Haaglanden

Kapatiran kinderen in de Filippijnen

St. Joy for Joep

De Herberg (Zorg voor gemeente)

Water for life Africa

St. Steunfonds Westland

St. Europa kinderhulp

St. kinderen in Colombia

Hof van Staalduinen

Leger Des Heils / Soepbus

Corine 't Hart

De Zonnehof
VPTZ

Leger Des Heils / Kindercoaches

St. Leren van elkaar, Piet Romein

St. Wigwam

St. Christenen voor Israel gaarkeukens

Schuldhulpmaatje (Voorelkaarwestland) Inloophuis De Brug Delfshaven
Individuele hulp
St. Hadassahoeve Ane

Werelddiaconaat, rampen en vluchtelingen
Benamosschool in Naigobya, Oeganda (Mr. & mevr Bernard)

St. Chris

St. Gaanendoen, Ethiopië

St. Schuilplaats, Veenendaal

GAiN (Roma's in Roemenië)

St. Siriz

Compassion

St. Zilt Gorichem

Oosteuropa commissie Maasdijk

St. Het Passion, Hummelo

Dorcas aid

St. Bartimeus

Lepra stichting

St. Gave

St. Chimding, Nepal

St. A21

St. Jarikin, Haïti

St. Rudolph (de Glind)

St. ZOA

St. Babyspullen

Noodhulp Malawi

St. Paardrijden voor gehandicapten

Opendoors

St. Voorkom

IJM
SDOK
TEAR (Christelijk Noodhulpcluster, honger in Africa)
F.H.P Sri-lanka
Werkgroep Hongarije - Oekraïne

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 (link Diaconie).

