Diaconaal bericht september 2017

Actiedag Avavieren
De actiedag voor Avavieren vindt dit jaar plaats op 23 september a.s.
Het belooft weer een bijzondere dag te worden. U kunt meedoen aan
een stepestafette, wandeltocht of vele overige activiteiten. Alle
activiteiten spelen zich af ter hoogte van restaurant Hé Pannenkoek,
’t Louwtje 10, in ’s-Gravenzande. Voor meer informatie:
https://www.avavieren.nl/actiedag-2017/
U kunt ook nog stemmen op de stichting bij de actie Warm Hart van
de NCRV. De vijf doelen met de meeste stemmen maken kans op een
bedrag dat kan oplopen tot € 10.000,--. Stemmen kan via:
https://www.ncrv.nl/geven/stichting-avavieren

Actie Stichting Babyspullen
Op zondag 8 oktober a.s. organiseert de diaconie, in het kader van één
van de actiepunten uit haar beleidsplan, een inzamelingsactie voor de
Stichting Babyspullen. Alle kleding t/m maat 92 is welkom, maar ook
metalen kruiken, ledikantlakens en -dekens, moltons, hydrofiel doeken en
washandjes, verzorgingsspullen, nieuwe drinkflesjes, etc.
De babyartikelen kunnen in een gesloten zak worden ingeleverd in de
Dorpskerk, de Nieuwe Kerk, de Noorderkerk, de Uniekerk en de Nieuwe Rank (i.v.m. de
bazar vindt deze dienst plaats in de Brug). Meer informatie volgt via Samen en
nieuwsbrieven. Zie ook: www.stichtingbabyspullen.nl
De stichting is sinds kort ook op zoek naar een nieuwe centrale opslaglocatie in het
Westland. Het gaat om een ruimte van minimaal 10m3 waar de spullen droog opgeslagen
kunnen worden. Eén keer per maand wordt de opslag leeggehaald door een vrijwilliger.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Mariëlle Bakema, 0623052702 of marielle@mjbconsulting.nl

Westland Ontmoet
Van 21 september tot en met 1 oktober 2017 vindt ‘WestlandOntmoet’
plaats. Deze week wordt in Westland groots opgepakt. Voor vragen of
meer informatie: www.westlandontmoet.nl
In dit kader vindt gedurende vier avonden een multiculturele maaltijd plaats waarbij
nieuwe Westlanders een multiculturele maaltijd koken om hun buren te leren kennen en
werkervaring op te doen. Syrische en Eritrese statushouders koken onder begeleiding van
een professionele kok maaltijden uit hun thuisland. Gastheren en -vrouwen uit dezelfde
landen eten mee om te vertellen over de gerechten en maken zo op een ontspannen manier
kennis met dorpsgenoten. De diaconie stelt hiervoor De Brug open op woensdagavond 18
oktober a.s. Voor een kleine bijdrage kunnen Westlanders mee eten en de nieuwe
dorpsgenoten ontmoeten. Meer informatie en aanmelding: Joop van Rossem van
Vluchtelingenwerk via 06-29040029 of jvanrossem@vluchtelingenwerk.

Dank voor gift
Van diverse organisaties kregen we een bedankbrief voor de gift die zij ontvingen van de
diaconie. Dit waren o.a. de Stichting Leren van Elkaar, Kenia project Wim v.d. Burg, de
Oost-Europa Commissie Maasdijk en de Stichting Avavieren.

Stichting Eva Demaya
Het Streekverband De Tien steunt de stichting Eva Demaya. De
nieuwsbrief nr. 36 bevat het laatste nieuws over het werk van deze
stichting. Lees de nieuwsbrief via:
http://www.evademaya.nl/wp-content/uploads/2017/09/Nieuwsbrief-36.pdf
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Opbrengst diaconale collectes mei t/m juli 2017
datum
7-05-17
14-05-17
21-05-17
25-05-17
28-05-17
4-06-17
4-06-17
11-06-17
11-06-17
18-06-17
25-06-17
2-07-17
9-07-17
16-07-17
16-07-17
23-07-17
30-07-17

doel
St. Hart voor Moldavië (De Tien)
Schuldhulpmaatje Westland
Westlandweek Roosevelthuis
House of Hope Rotterdam
Kenia Project Wim van den Burg (De Tien)
Open doors
KIA Missiewerk Nicaragua (Uniekerk)
Colombia straatkinderen en ouders KIA
Erik en Christy (DNR)
Voedselbank Westland
St. Leren van Elkaar (De Tien)
Race voor een Wees
Diaconie
Sien
De Bron (extra: alleen gebouw De Brug)
St. Siriz
St. hoop voor Albanië (De Tien)

opbrengst
1.301,77
1.426,23
1.310,38
222,70
1.802,36
1.701,47
54,35
937,05
687,55
1.353,34
1.365,15
1.560,85
391,06
1.021,64
285,02
1.185,36
1.314,33

Vergaderingen
Het moderamen van de diaconie vergaderde op 29 augustus jl. als voorbereiding op de
vergadering van het college van diakenen. Deze vergadering vond plaats op 5 september
jl.

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

