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Voorjaarsactie Voedselbank
De inzamelingsactie voor schoonmaak- en verzorgingsartikelen
op 19 maart jl. is een succes geworden. Er konden heel wat
tassen weggebracht worden naar de Voedselbank Westland. U
allen bedankt voor uw bijdrage!

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

Bedankbrief van Stichting Mano a Mano
Via het Streekverband De Tien ontvingen wij een bedankbrief
voor het mogelijk maken van de werkvakantie in februari jl.
Onderstaand het bericht:
Op vrijdag 24 februari mochten we, moe maar voldaan, weer
thuiskomen na een bijzonder Mano a Mano project in de
Dominicaanse Republiek. In verband met weersomstandigheden
hadden we oponthoud in New York, maar op 13 februari begonnen we met een groep van 21
vrijwilligers aan de klus van het bouwen van huizen en latrines in El Mango, een dorp in het gebied
waar we al jaren werkzaam zijn. Opnieuw mochten we samenwerken
met de bewoners én met bouwbedrijf Tacisar. Als gevolg van de
vele giften die we mochten ontvangen, waren we in de gelegenheid
om niet zes, maar ácht huizen en latrines te bouwen! Mede door úw
financiële steun is dit gelukt. Onze hartelijke dank daarvoor!
Wat een wereld van verschil voor
acht gezinnen! Niet langer wonen
in een krot in de modder en als het
regent slapen in een nat bed, maar wonen in een écht huis, met
stevige muren en een niet lekkend dak! Onze dank aan ieder die
het, op wát voor manier dan ook, mogelijk heeft gemaakt!
Voor een volledig reisverslag zie: www.manoamanodomrep.nl

Boodschappentassen voor cliënten van Schuldhulpmaatje Westland
Op 21 mei a.s. worden er in de verschillende kerkgebouwen tassen uitgedeeld voor de cliënten van
Schuldhulpmaatje. In de tassen zit een brief met een beschrijving van het gezin en de leeftijd
van ouders en kinderen. Het is de bedoeling dat de tassen worden gevuld met artikelen die het
gezin kan gebruiken. De gevulde tassen kunnen op 28 mei a.s. weer worden ingeleverd in de
kerken. De diaconie heeft goede hoop dat er genoeg gemeenteleden zijn die aan deze mooie actie
willen meewerken.

1

Diaconaal bericht maart 2017

Bericht van Het Vakantiebureau.nl: Vakantie vier je samen, zonder
uitzondering!
Waarschijnlijk heeft u in de afgelopen periode al vernomen dat in 2017 opnieuw 100 gezinnen via
ons kunnen genieten van een diaconale vakantie. Het vakantiebureau is verheugd dat zij, door de
voortgezette samenwerking met RCN Vakantieparken, gezinnen met een inkomen op
bijstandsniveau, een gratis bungalowvakantie op een RCN Vakantiepark mogen aanbieden. Er
wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de bemiddeling (€ 75,- voor een week en € 35,- voor een
weekend). De bungalows kunnen het hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN
in Nederland, dus ook in de zomervakantie! Een mooie kans om de diaconale opdracht van de
Protestantse Kerk in Nederland hiermee extra kracht bij te zetten.
Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer u een gezin (bestaand uit maximaal 6 personen) met een inkomen op bijstandsniveau
kent dat graag van dit aanbod gebruik wilt maken, kun u de diaconie hierover benaderen. Per
diaconie kunnen er 2 gezinnen aangemeld worden. Er zijn maximaal 100 bungalowvakanties
beschikbaar. Contactpersoon: Hans van der Kaaij, email hkaaij@kabelfoon.net
Jubileumactie: Bungalowvakantie voor ouderen
RCN bestaat 65 jaar in 2017 en stelt daarom in
december op drie vakantieparken in Nederland ook
nog eens meer dan 100 bungalows beschikbaar voor
eenzame ouderen die met een groep van 4 tot 6
gasten en begeleiding op vakantie willen.
Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Vergaderingen
Het college van diakenen vergaderde op 21 februari jl. Tijdens deze vergadering waren ook twee
medewerkers van Kerk in Actie te gast om te vertellen over de projecten die worden gesteund en
manier waarop de gelden worden besteed.

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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