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Stichting Hulp Hongarije Oekraïne
Namens de Stichting Hulp Hongarije Oekraïne,
verder SHHO, willen we u laten weten hoe de
situatie is op dit moment. Vooral voor onze
medemensen in de Oekraïne is het altijd weer een
verademing wanneer het voorjaar zich aandient.
Nu de ergste koude voorbij is worden er
voorbereidingen gemaakt om de diverse zaden die
we iedere reis achterlaten weer uit te zaaien en
deze zaaisels verder te verspenen en te planten
zodat er verschillende groenten geoogst kunnen worden. We denken dan aan sla, tomaten,
komkommers, paprika en verschillende soorten kool. Zo het er nu uitziet gaan we begin november
onze jaarlijkse reis maken en kijken we hoe verschillende collecten en verdere financiële
ondersteuning ons in staat stellen om verschillende projecten die er lopen te ondersteunen. Het
is altijd weer bijzonder wanneer je op reis gaat naar deze landen. In Hongarije is de situatie veel
beter dan in de Oekraïne, echter ook daar kijken jonge
dominees uit naar onze komst. Door onze ondersteuning
zijn zij in staat om jeugdactiviteiten te organiseren en
hiermede deze vaak kleine gemeentes verder leven in te
blazen. Wij willen u laten weten dat wij blij en dankbaar
zijn voor wat er zoal bij elkaar gebracht wordt wat
betreft financiën, maar willen u ook steeds weer vragen
om al deze zaken mee te nemen in uw gebed. Namens de
Stichting Hulp Hongarije Oekraïne, Henk Boekestein.

Boodschappentassen voor cliënten Schuldhulpmaatje Westland op
21 mei jl.
De actie met de boodschappentassen
voor cliënten van Schuldhulpmaatje
Westland is een succes geworden. In de deelnemende
kerken waren de tassen binnen zeer korte tijd allemaal
uitgedeeld. Door het enthousiasme van de gemeenteleden
konden er met Pinksteren 82 huishoudens worden verrast
met een goed gevulde boodschappentas. Allen die hebben
meegewerkt hartelijk dank! Meer informatie over
Schuldhulpmaatje Westland vindt u op;
www.voorelkaarwestland.nl

Kenia
Wim v.d. Burg berichtte dat de regen veel goed heeft gedaan; alles is mooi groen geworden.
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Vakantieweek Roosevelt paviljoen
Van 27 mei tot 3 juni gingen diverse gemeenteleden, en ook uit de Kreek, naar het Roosevelt
Paviljoen. Op 31 mei bracht een groep diakenen een bezoek aan de deelnemers om te helpen bij
de activiteiten. Hier volgt hun verslag;
Woensdagmiddag 31 mei was het weer zover, wij gingen met 15 personen naar Doorn.
Na een vlotte reis werden we ontvangen door diaken Hans v.d. Kaaij die dit jaar voor het eerst
als vrijwilliger mee ging. Het weer was prachtig. Iedereen genoot op het prachtige terras.
We konden ons nuttig maken bij oud-Hollandse spelletjes. De spelleiders waren ook in mooie
klederdrachten. Per groep werden de volgende spellen afgewerkt: blikkengooien, ringspel, rolbak,
wielewaal, galgkegelspel, ballenbak en sjoelen. Tussendoor nog heerlijke versnaperingen genuttigd.
Er was tijd voor ontmoeting met gasten en vrijwilligers. Er heerste een bijzondere goede sfeer.
Ds. Schoone was ook nog muzikaal op de accordeon actief! Veel respect voor iedereen die zich in
deze week inzet. De gasten worden met veel liefde verzorgd. Het is één grote familie. Na de
terugreis waren we welkom in de Brug voor een Chinees-Indisch buffet bij gastheer Maarten ’t
Hart. We mogen terugkijken op een geslaagde diaconale middag en avond en D.V. tot een
volgende keer. Namens de Diaconie, Paula v.d. Meer

Westland Missionair (een bericht van de gelijknamige werkgroep)
Wat is er in 2016 en begin 2017 vanuit de werkgroep gebeurd? We beginnen met het
belangrijkste: we zien dat er nieuwe initiatieven ontstaan, nu al! In De Lier is een Kliederkerk van
start gegaan, die inmiddels drie keer is gehouden en op veel belangstelling kan rekenen. Ook in
Wateringen en Kwintsheul is deze op 7 mei van start gegaan. En in Hoek van Holland worden
voorbereidingen voor een Kliederkerk getroffen. Een grote stap was dat half 2016 Bettelies
Westerbeek als missionair aanjager van start ging. Ze organiseert activiteiten, gaat in gesprek
met kerkenraden en parochiebesturen en coacht Westlanders en Hoekenezen in het omzetten
van ideeën naar actie. De missionaire meeting, deze keer in De Lier, was weer een hoogtepunt. Op
10 november 2016 waren ruim 75 mensen uit allerlei kerken bij elkaar om elkaar te ontmoeten,
geïnspireerd en uitgedaagd te worden. In 2017 is ook begonnen met een digitale nieuwsbrief. De
werkgroep kwam ongeveer elke zes weken bij elkaar voor overleg, uitwisseling en om de
activiteiten voor te bereiden. Zo staan voor later in 2017 – naast wederom een grote missionaire
meeting – ook trainingen rond het starten van een Kliederkerk en een netwerkmeeting voor
bestaande missionaire initiatieven op het programma. En Bettelies blijft beschikbaar voor
coaching van initiatiefnemers en voor gesprek met kerken en parochies.
Agenda met activiteiten binnen het Westland
Activiteit

Datum en tijd

Locatie

Opgeven bij

Westlandse jongerenreis
naar Taizé

15-23 juli

Taize

Ronald Dits (dits@rkwestland.nl) of Joke Drewes
(drewes@pkn-naaldwijk.nl)

https://www.facebook.com/groups/westlandmissionair
http://westlandsekerken.nl/jongeren/

Vergaderingen
Het college van diakenen vergaderde op 23 mei jl. Er werd afscheid genomen van aftredende
diakenen en nieuwe diakenen werden welkom geheten.
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In de vergadering was een vrijwilliger van de Stichting Babyspullen te gast. Deze stichting
verzamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt daar
babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken zij via diverse
instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel
moeilijk hebben. In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede.
In grote steden is dat zelfs 1 op de 4 kinderen. De stichting vindt dat
elk kind recht heeft op een goede start. Zie ook
www.stichtingbabyspullen.nl (o.a. voor het inzamelpunt in ’s-Gravenzande).
In het najaar organiseert de diaconie een inzamelingsactie voor deze stichting.

Strandgoed Ter Heijde Logies & Respijt: vrijwilligers gezocht!
Even logeren, in bijzonder goede handen. Een plek waar je naaste het heerlijk kan hebben, net als
thuis, omringd door lieve zorgzame mensen. Zodat de mantelzorger even de ruimte krijgt voor
een adempauze. Dat is wat Strandgoed Logies & Respijt kan bieden.
In 2016 openden de deuren van
Strandgoed Ter Heijde logies &
respijt. Een logeerhuis waar mensen
met een lichamelijke beperking en/of
een lichte vorm van dementie kunnen
logeren zodat hun mantelzorger even
tijd voor zichzelf heeft om te
ontspannen of om te herstellen van
een operatie of ziekte.
Wij verwelkomen thuiswonende
volwassenen die rekenen op de hulp en
ondersteuning van hun
mantelzorger(s). Ook wel respijtzorg
genoemd. Dit kunnen we alleen bieden met enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Bezorg jij
onze gasten een heerlijk vakantiegevoel? Kijk op de website en geef je op als vrijwilliger of bel:
06-30974407.
Strandgoed ter Heijde is een unieke samenwerking en combinatie van de expertise van de
initiatiefnemers Pieter van Foreest, Careyn en Stichting Hint. Het initiatief is mogelijk gemaakt
door samenwerking met de gemeentes Delft, Westland, Midden-Delfland, Rijswijk en
zorgkantoor DSW. Voor meer informatie: www.strandgoedterheijde.nl

Vitis Welzijn
Op de volgende pagina’s vindt u hulpvragen die via Vitis Welzijn binnenkomen. Voor meer
informatie en aanmelding: Karin Scholtes, Sociaal Makelaar ’s-Gravenzande, Vitis Welzijn
Verdilaan 88, 2681 KP MONSTER, Tel. 0174-630358

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).
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Hulpvraag

Gegevens

Datum aanvraag

Door wie

Uurtje biljarten met een aantal mannen

In de Kornalijn,
Maandag en/of dinsdagochtend
In de Kornalijn
Woensdag

Maart 2017

Pieter van Foreest

Maart 2017

Pieter van Foreest

Voor een ouder echtpaar zoeken wij
iemand die af en toe bij meneer kan blijven
als zijn vrouw weg moet voor b.v. een
boodschap. Meneer is lichamelijk zwak en
vindt het niet fijn alleen te blijven.
Mevrouw gaat zelf boodschappen doen en
soms blijft er familie bij hem maar dat kan
niet altijd. Dus incidenteel een vrijwilliger
die gezellig bij meneer blijft.
Wonen in buiten gebied van ‘s-Gravenzande
Voor een Engelse mevrouw van 65 jaar, die
aardig Nederlands spreekt wordt een
maatje gezocht (voorkeur voor een man),
voor een goed gesprek, een wandeling of
samen een boodschap doen. Mevrouw heeft
MS en zit in een rolstoel maar wil graag
nog een beetje lachen. Mevrouw is van
middelbare leeftijd. Mevrouw is een
stevige roker, dus het liefst een roker, of
iemand die het niet vervelend vindt.
Een mevrouw van 89 jaar uit ‘sGravenzande, zou af en toe eens met
iemand naar het dorp willen gaan. Zij kan
wel lopen, maar zou voor dit uitstapje een
rolstoel regelen. Hoeft niet wekelijks,
maar gewoon af en toe even eruit.

Mei 2017

Welzijnsadviseur Vitis

Mei 2017

Welzijnsadviseur Vitis

Mei 2017

Praktijk ondersteuner huisarts

Koken voor 15 personen
Zelf boodschappen doen
Gezellige steun
Iemand die bij meneer kan blijven als mevrouw
even een boodschap moet doen.

Gezellig ontspannen persoon voor een mevrouw
met MS
Maatje

Af en toe even naar het dorp wandelen of met
de rolstoel
Lekker naar buiten
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Hulpvraag

Gegevens

Maatje voor man met een licht verstandelijke
beperking.

Voor een man alleen, 67 jaar, Een praatje,
een kop koffie, een wandeling, eventueel
een spelletje, maar in ieder geval is meneer
soms eenzaam. Voorkeur gaat uit naar een
vrouw.

Multi Cultureel festival, bij de Kreek in de
Rozentuin in ‘s-Gravenzande

Tijdens dit festival treden zijn er
verschillende acts op het podium. Te
weten, school met stukjes uit de musical,
Syrische muzikanten, kinderen vertellen
hun levens verhaal. Rondom zijn kraampjes
en is een schilder en foto workshop.

Mei 2017

Sociaal makelaar

Vind je het leuk om mensen te
ondersteunen waarbij het lezen van
brieven en ordenen van de financiële
administratie niet zo goed lukt? Dan krijg
je vast energie van deze vrijwilligers
baan. De frequentie van deze baan kun je
zelf bepalen.

Maart 2017

Vitis Welzijn

Aanmelden van culturele optredens zijn ook
meer dan welkom.
Nieuwe vrijwilligers voor de formulieren
brigade en thuisadministratie

Datum aanvraag

Door wie
Welzijnsadviseur Vitis
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