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Voorjaarsactie voor Voedselbank Westland op 17 maart jl.  
 

Er werden in de kerken van ’s-Gravenzande weer heel wat 

producten ingezameld. De diaconie bedankt alle 

gemeenteleden die hebben meegewerkt aan de 

Voorjaarsactie voor de Voedselbank Westland. Met uw 

hulp konden wij weer een groot aantal producten bij de 

Voedselbank Westland afleveren. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Recreatiepastoraat De Zeehaven weer geopend 
”Vanuit Gods liefde er te zijn voor alle bewoners en bezoekers van het 

Recreatieoord” 

Vanaf april is het recreatiepastoraat De Zeehaven in Hoek van Holland 

weer geopend. Als de vlag uithangt, dan is men aanwezig en is iedereen 

van harte welkom om binnen te lopen. De Zeehaven is al jarenlang een 

begrip op het recreatieoord Hoek van Holland. Het is een ontmoetingsplek waar mensen 

terecht kunnen voor een kop koffie en een goed gesprek, waar je boeken kunt lenen en 

waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Iedereen is welkom, het maakt niet uit of je wel of 

niet gelooft of bij een kerk hoort De activiteiten worden georganiseerd door de 

verschillende recreatiepastors uit het hele land die in het zomerseizoen wisselend één of 

meerdere weken de Zeehaven bewonen. Op het mededelingenbord staan vermeld wat de 

pastor die week gaat doen. Dit werk, oorspronkelijk begonnen in de jaren ’50, werd tot 

2018 gefinancierd door de Classis Delft van de Protestantse Kerk. Vanaf 2019 moet het 

pastoraat op financieel eigen benen staan. De organisatie zoekt derhalve samenwerking 

met gemeenten die enkele jaren structureel het werk financieel willen steunen. PG 

’s-Gravenzande heeft deze financiële steun inmiddels toegezegd. De financiën lopen via 

de Protestantse Gemeente Hoek van Holland. Hier is ook een werkgroep (het thuisteam) 

bestaande uit 5 vrijwilligers die zorgt voor alle organisatorische werkzaamheden. Voor 

meer informatie, tel.nr. 06-83545975 of e-mail: dezeehaven@gmail.com 

 

 

Nieuws uit Sulawesi  (Ds. Vogelaar) 
Het actuele blog kunt u lezen via deze link: 

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-

vogelaar/blog/categorie/laurens-jan-en-lourina-vogelaar?user_id=110055 
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Nieuws uit Kenia – van Wim van der Burg 
Op 30 maart 2019 ontving Tamani Junior School de Eerste Prijs voor het beste resultaat 

in de provincie Lamu tijdens het 2018 landelijk examen Kenenya Certificate voor Basis 

Onderwijs. Natuurlijk zijn wij dankbaar en blij met deze goudkleurige Beker, die wij als 

een stimulans zien om door te zetten. Hoewel het niet eenvoudig zal zijn om dit te 

evenaren in 2019 zullen we er toch naar streven. Opnieuw is het belangrijk om te 

beseffen, dat dit resultaat behaald is door de steun van de Sponsors uit Nederland. 

Zonder die bijstand was dat financieel niet haalbaar geweest. In Kenia worden de 

sponsors "Goede Samaritanen" genoemd. 

 
 

Buurtrestaurant Bij Mekaar in De Brug  
Het buurtrestaurant is open op 16 april en 7 mei a.s., om 17.30 

uur. 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 te bellen 

naar 06-17011058. 

 

Jaaroverzicht diaconie 2018 
Op de website van PG ’s-Gravenzande is het jaaroverzicht over 2018 geplaatst. Dit 

jaaroverzicht geeft een samenvatting van de activiteiten van de diaconie in 2018. Sinds 

de start van de PG ’s-Gravenzande in november 2016 functioneert de diaconie als 

gezamenlijk en overkoepelend orgaan. Het college van diaken bestaat uit ruim 20 

gedreven diakenen, die werken in 7 taakgroepen. Het moderamen vormt het dagelijks 

bestuur. Het college vergadert 4 tot 5 keer per jaar. De taakgroepen bepalen zelf 

wanneer zij bij elkaar komen, veelal afhankelijk van de te organiseren activiteiten. In het 

jaaroverzicht krijgt de lezer een beeld van de activiteiten die met enthousiasme door de 

diakenen worden georganiseerd.   

 

Vergaderingen 
Op 2 april jl. vergaderde het moderamen, als voorbereiding op de vergadering van het 

college van diakenen op 7 mei a.s. 

 

De diaconie op de website van PG ‘s-Gravenzande 
Uitleg over het werk van de diaconie, actueel nieuws, maandberichten, jaaroverzichten 

en informatie over de collectes vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande, tabblad 

Diaconie. Of klik op deze link: https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41 
 
 
Nieuws voor het diaconaal bericht kunt u mailen naar arjanhan@kabelfoon.nl 
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