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Actiedag Avavieren 
De actiedag op 23 september jl. leverde het mooie bedrag van € 8.277,-- op. Enkele 

diakenen liepen mee met de wandeltocht. De stichting zit ook in de finale van de NCRV 

actie Warm Hart. Op 19 november a.s. wordt tijdens de ledendag van KRO-NCRV  in 

Ahoy Rotterdam bekend gemaakt welk bedrag de stichting in ontvangst mag nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Stichting Babyspullen 
We willen alle gemeenteleden die 

hebben meegewerkt aan de 

inzamelingsactie voor de stichting 

Babyspullen van harte bedanken. Op 

maandagavond 9 oktober jl. zijn alle ingeleverde 

artikelen gesorteerd. Dit leverde 18 goed gevulde 

dozen op. Een mooi resultaat! Mocht u nog 

babyartikelen willen inleveren dan kunt u nadere 

informatie vinden op www.stichtingbabyspullen.nl 

 

Blik-semactie voor Voedselbank Westland 

In de eerste week van november organiseert de 

diaconie weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de 

Voedselbank Westland. De Voedselbank Westland is 

gevestigd in Naaldwijk en het werkterrein omvat de gehele gemeente Westland. De 

opbrengst van deze actie blijft dus in de buurt. Er kunnen blikken groenten, fruit, vis 

en/of soep worden ingeleverd, maar ook andere houdbare producten.  

Inleveren kan op de volgende data en plaatsen:  

• Zondagochtend 5 november, in de hal van de Noorderkerk, Dorpskerk, Nieuwe Kerk, 

De Brug, Uniekerk, De Hoeksteen en De Nieuwe Rank,  

• Maandagavond 6 november van 19.00 tot 19.30 uur in de Brug of in de Noorderkerk.  

• Tussen 30 okt en 6  november in de keuken van de Chr. Geref. Kerk (Maranathakerk, 

Monsterseweg). 

• Vrijdagavond 3 november van 19.30 tot 21.00 uur en zaterdagochtend 4 november 

tussen 10.00 en 11.30 uur in de Westerkerk (Obrechtlaan 21). 

Ook de DE-punten kunnen nog steeds worden ingeleverd bij de ingang van de PKN-

kerken. 

 
Opbrengst diaconale collectes augustus/september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-08-17 Edukans 1.461,88  

13-08-17 St. Woord en Daad 1.320,90  

20-08-17 St. Antwoord 1.228,98  

27-08-17 Zoa Hulp Hoop Herstel 1.599,07  

3-09-17 St. Hart voor Afrika (De Tien) 1.748,61  

10-09-17 Voedselbank Haaglanden 1.163,42  

17-09-17 Noodhulp St Maarten 3.259,23 

24-09-17 St. de Hoop 1.459,97  

http://www.stichtingbabyspullen.nl/
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Nieuwe westlanders verzorgen multiculturele maaltijd 
Statushouders koken een multiculturele maaltijd om hun buren te leren kennen en 

werkervaring op te doen. De nieuwe Westlanders, afkomstig uit Syrië en Eritrea, koken 

onder begeleiding van een professionele kok vier maaltijden uit hun thuisland. Syrische 

en Eritrese gastheren en gastvrouwen eten mee met de gasten om te vertellen over de 

gerechten en maken op een ontspannen manier kennis met dorpsgenoten.  

Op 18 oktober jl. waren twee van onze 

diakenen te gast bij deze maaltijd in De 

Brug. Twee jonge Eritrese koks kookten 

onder begeleiding van een professionele kok 

een heerlijke maaltijd. Bij binnenkomst 

waren er gastheren- en vrouwen. Rond 

18.00 uur was de foyer zeer goed gevuld 

met eters. Er stond al speciaal brood en 

sausjes op de tafels. Daarvan werd gebruik 

van gemaakt. Na een welkom van Joop van 

Rossem van Vluchtelingenwerk konden we in 

buffetvorm gaan eten. Zonder vork of mes! 

Even vreemd maar het lukte. Een soort 

pannenkoek die je af kon scheuren om dan 

het gerecht op te pakken.  Na afloop kwamen de koks nog een praatje maken. Zij 

werden met bloemen bedankt. De diaconie heeft een deel van de kosten voor het gebruik 

van De Brug voor haar rekening genomen. Al met al een geslaagd multicultureel 

gebeuren en zeker voor herhaling vatbaar. Er vinden nog twee maaltijden plaats, t.w. op 

8 november a.s. in de Ark in Wateringen en op 19 januari 2018 in de Ontmoetingskerk in 

Naaldwijk. Voor een kleine bijdrage kunnen Westlanders mee eten. Meer informatie of 

aanmelden: Joop van Rossem van Vluchtelingenwerk via 

jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl. 
 

 

Diaconale Jongerenreis herfstvakantie 2017 - reisverslag 
Na alle acties die we als groep hebben georganiseerd en waar jullie als gemeente zo 

massaal aan hebben deelgenomen is eindelijk de dag aangebroken. We vertrekken naar 

Pata Rat in Cluj, Roemenië om de Roma te kunnen helpen in hun moeilijke bestaan.  

Door alle giften en acties en door de steun vanuit de diaconie hebben wij de mogelijkheid 

om iets te kunnen doen voor de Roma in de krottenwijk op Pata Rat.  

Na een late aankomst bij ons hotel op zaterdagavond is de zondagochtend stralend mooi, 

net zoals de rest van de week. Vandaag hebben we een cultureel uitje op de planning 

staan, de zoutmijn van Salina Turda, dit was een frisse maar indrukwekkende 

bezichtiging. In de namiddag is de kerkdienst bij Marien Kroon in Floresti, een plaatsje 

naast Cluj. Marien is één van de Nederlanders die al jaren hulp biedt aan de Roma 

bevolking en sinds een paar jaar een kerk heeft in een gedeelte van een oude 

Nederlandse schottenkeet. http://stcharis.org/nl/ 

 

Maandag voor het eerst naar Pata Rat op 10 minuten 

afstand van ons hotel en 30 minuten van het enorm 

grote 4 sterren winkelcentrum.Wat een contrast en 

voor sommigen onder ons shocking bij het indraaien 

van de auto in de krottenwijk. 

Wij hebben uitleg gekregen van Bert Looij. Nadat hij 

de stem van God had verstaan is hij 25 jaar geleden 

in Roemenië gaan wonen en begonnen om de Roma 

in deze wijk te helpen www.proromi.nl 

Heel eenvoudig is hij samen met zijn vrouw Margriet 

begonnen met het wassen van kinderen. Dit is 

uitgegroeid tot een gebouw waar les wordt gegeven 

aan kleuters en jongeren met een achterstand, 

uiteraard helpt hij overal in de wijk waar hij kan. 

 

mailto:jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl
http://stcharis.org/nl/
http://www.proromi.nl/
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Tijdens de rondleiding door de wijk wordt Bert overal aangesproken en aangeklampt met 

vragen en problemen. Zo vertelt Bert over Alex die door een machine op de vuilstort is 

overreden en in een rolstoel terecht is gekomen. Maar ook dat Alex daarna bezoek heeft 

gehad van een engel of Jezus zelf en dat Alex nu gewoon weer kan lopen. 

‘Papa (God) zorgt goed’ komt er diverse keer uit Bert 

zijn mond. Bert, een eenvoudige man met een groot 

vertrouwen in onze liefdevolle God. In plaats van 1 

huisje gaan we deze week 2 huisjes bouwen, dit met 

Team A, Team B en Team C van catering. De bouw 

van de 2 huisjes werd gesponsord door de diaconie. Er 

wordt keihard gewerkt door de bouwteams; fundering, 

vloer, prefab wanden, draagbalken voor de dakplaten, 

isolatie, gipsplaten, kleurtje verf voor de sfeer, 

linoleum op de vloer, een kachel, deuren en ramen. 

De koffie, thee en water worden door Team C verzorgd 

om de bouwlocaties. Deze 2 bouwlocaties liggen aan beide uiteinden van de wijk. Tussen 

de middag verzorgt team C ook de lunch waarvan goed gegeten wordt. Ook moest er 

veel gesjouwd worden, met daarbij de nieuwe ervaring dat er in een lege Nederlandse 

hand een zigeuner kinderhand wordt gestoken. Hoe heftig deze ervaringen op de eerste 

dag ook waren, hoe mooier ze werden naarmate wij er langer kwamen. De Roma zagen 

dat wij iets kwamen brengen en er kwam veel meer openheid vanuit de Roma. 

 

Op woensdag hebben we een kinder- en tienerprogramma gedraaid bij de 2e Nederlander 

op Pata Rat, Frank en vrouw Rita Stout. Zij 

werken vanuit de stichting Zody 

(www.zody.eu). 

Na ons kinderprogramma in overleg met 

Frank te hebben bijgesteld in verband met 

de spanningsboog van de kinderen 

kwamen er 85 enthousiaste kinderen 

binnen. Ze gingen luisteren naar het 

Bijbelverhaal van David en Goliath en 

maakten van papier een ketting. De 

kinderen konden heel moeilijk wachten bij 

de spelletjes en deze veranderde in verrassende varianten. Wij waren zeer verrast en 

hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Desondanks konden we elk kind een boterham 

met worst, een schrift, pen en potlood meegeven en hadden we even tijd om bij te 

komen. 

Na onze ervaring bij het kinderprogramma stond ons nog een tienerprogramma te 

wachten. Er kwamen 34 tieners die heel goed luisterden. De tieners, Frank, Rita en wij 

hebben enorm genoten van het tienerprogramma, met als afsluiting het spelletje bingo. 

De tieners kregen buiten hun bingoprijs een voetbal en een Mars of Twix mee. De Mars 

en Twix hebben de buitendeur niet bereikt. 

Zeer veel respect voor Frank en Rita Stout die met hun voeten letterlijk in de bagger 

staan omdat ze gehoor hebben gegeven aan de roepstem van God. Ondanks de in 

Nederland afgeronde rechtenstudie van Frank. 

Op donderdag wordt er verder gebouwd aan 

de huisjes maar worden ook de door onze 

acties gesponsorde aardappelzakken 

uitgedeeld aan de 160 families in de wijk. Er 

wordt ook een grote lege vuilcontainer 

geplaatst in de wijk. Wij hielpen met het 

opruimen van de wijk, dit was echt een 

smerige klus, wetende dat er meer dan 300 

zwerfhonden rondlopen en het vuil er al een 

tijdje lag. 

 

 

 

http://www.zody.eu/
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Vrijdag, de laatste dag op Pata Rat; gedurende de hele week heeft zich iets moois 

ontwikkeld tussen ons en de Roma. De kinderen kennen de meesten van ons bij naam en 

er wordt heel wat afgespeeld en gelachen. Voor de beide huisjes wordt door Bert een 

contract opgesteld dat wordt getekend door de nieuwe bewoners. Het echtpaar dat in 

huisje A komt te wonen wacht al 3 jaar op een huisje. De man die in huisje B komt te 

wonen heeft nog nooit een eigen huisje gehad. Als dank voor het helpen opruimen heeft 

één van de bewoners een heerlijke lunch verzorgd, heel leuk. Later hoorde wij dat de 

vrouw het geld niet had en dit had geleend om de lunch te kunnen maken. 

Onze sandwiches van die dag hebben we vlak voor vertrek uit Pata Rat uitgedeeld in de 

wijk. Er is nog een hoop met de kinderen geknuffeld en uiteindelijk kon iedereen met 

dubbele gevoelens de weg naar de auto’s 

vinden. 

Het was een onvergetelijke reis, die bij ons 

allen nog heel lang zal blijven voortleven in 

ons hart. Heel veel dank aan allen die dit tot 

een onvergetelijke hulpreis en ervaring 

hebben gemaakt, waarbij wij mochten delen 

van onze overvloed. 

Dank aan U, Vader dat wij U hebben mogen 

ervaren en dat U een liefdevolle en helpende 

Vader voor ons wil zijn. 

 
 

Reünie Westlandweek Roosevelt Paviljoen 
Op zondag 22 oktober jl. werd in de Domkerk in De Lier de reüniedienst van de 

vakantieweek 2017 gehouden. Ds. Bart  Schoone  was de voorganger. Na de dienst 

konden de gasten, vrijwilligers en andere 

belangstellenden onder het genot  van koffie, 

lekkere koek, drankjes en hapjes napraten over 

de vakantie in De Rank. Er werden foto’s bekeken, 

uitgedeeld en herinneringen opgehaald. Iedereen 

kreeg een prachtig verslag van de vakantieweek 

mee naar huis, gemaakt door Aad en Franny van 

Mourik. Het was een gezellige bijeenkomst. Er 

werd afscheid genomen vanwege de 70-jarige 

leeftijd van Ds. Bart Schoone en Mient de Vries als 

vrijwilliger. Iedereen  kijkt alweer uit naar de 

volgende vakantieweek in april 2018.  
 
 

Vergaderingen 
Het moderamen van de diaconie vergadert op 31 oktober a.s. als voorbereiding op de 

vergadering van het college van diakenen. Deze vergadering vindt plaats op 7 november 

a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de diaconie: Hanneke van Staalduinen.  
Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom op arjanhan@kabelfoon.nl.  
De diaconale berichten zijn te lezen via https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90 

mailto:arjanhan@kabelfoon.nl
https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90

