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Het jaar 2020: samen leven met het corona virus 
Dit jaaroverzicht beschrijft de activiteiten van de diaconie in 
2020. Een jaar dat werd gedomineerd door het coronavirus en 
de ingrijpende gevolgen ervan op het kerkelijk leven. In maart 
2020 stelde PKN Nederland de ‘Richtlijnen rondom het 
coronavirus’ op.  Vanaf 15 maart 2020 vonden de diensten van 
de PG ’s-Gravenzande plaats met een kleine groep bezoekers of 
online zonder bezoekers. In juni en juli werden er weer op 
beperkte schaal gewone diensten gehouden.  Eén van de 
wijkgemeenten hield ook openluchtdiensten. Vanaf oktober 
werd het kerkbezoek weer beperkt tot een kleine groep. Vanaf  
half december vonden de diensten weer uitsluitend online 
plaats. De diaconie probeerde in deze moeilijke tijd op andere 
manieren zoveel mogelijk naar elkaar om te zien. 
 

Diaconie 
Het college van diaken bestaat uit ruim 20 diakenen, die werken in 6 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.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Januari 
• Het moderamen vergaderde op 14 januari 2020. De vergadering van het college van 

diakenen vond plaats op 28 januari 2020. 
 
Februari 
• Op 9 februari 2020 vonden de Kerk en Schooldiensten plaats in de Noorderkerk, de 

Dorpskerk en de Nieuwe Rank. Voor deze diensten kozen de scholen zelf een 
collectedoel. De Wegwijzer koos voor Hoop voor Albanië, de Kameleon koos voor de 
school Naigobya in Oeganda en de Prins Willem Alexander School koos voor het 
fietsenproject van Vluchtelingenwerk Westland. De diaconie verdeelde de opbrengst 
uit de andere diensten evenredig over deze doelen. 

• Op zondag 16 februari 2020 was Ds. Vogelaar, tijdens zijn verlof, met zijn gezin te 
gast in de Dorpskerk. Hij leidde de dienst en vertelde op een inspirerende manier 
over zijn werk. Na de dienst was er gelegenheid om na te praten en kreeg het gezin 
van de diaconie een cadeau mee. Ds. Vogelaar is in 2018 uitgezonden naar Indonesië, 
ter ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu, Sulawesi. De diaconie en de 
Zendingscommissie steunen dit werk gedurende vier jaar financieel.  

• Op 17 februari 2020 vond er in De Brug een informatie-avond plaats over de 
jongerenreis naar Albanië, gepland van 16 tot 23 oktober 2020. De bedoeling was om 
samen met pastor Klodi, werkzaam onder de arme bevolking in de stad Shkodër,  aan 
de slag te gaan met allerlei praktische hulp. Gezellige activiteiten voor de jongeren uit 
de buurt stonden ook op het programma. Helaas kon de reis niet doorgaan in verband 
met de coronabeperkingen. 
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Maart 
• Op 11, 15 en 16 maart 2020 vond de voorjaarsactie voor de Voedselbank Westland 

plaats. Ondanks de situatie rond het coronavirus werden er toch heel veel producten 
ingeleverd in de kerken. In het kader van het jeugddiaconaat werd de jeugd ook weer 
opgeroepen om mee te doen. Hier werd goed gehoor aan gegeven door de diverse 
jeugdgroepen uit de wijkgemeentes.  
De diaconie verzorgt jaarlijks in december financiële ondersteuning aan mensen door 
middel van supermarktbonnen. Van de korting die we hierbij kregen werd een   
donatie gedaan aan de Voedselbank. 

• Op 13 en 14 maart 2020 werd door de jeugd in de soos d’ Ouwe Kiem met Westlands 
Kassie (de Westlandse versie van Het glazen huis) € 7.500 opgehaald voor 
gehandicapten sport. Een mooi voorbeeld van jeugddiaconaat. 

• In verband met de impact van het coronavirus op de samenleving klonken op drie 
woensdagavonden in maart de ‘Klokken van troost en hoop’, een initiatief van de 
Raad van Kerken in Nederland. 

• Op 18 maart 2020 was één van de diakenen aanwezig bij een overleg van de 
algemene jeugdraad om van gedachten te wisselen over de aansluiting tussen 
diaconie en jeugdwerk. 

• Steeds meer mensen werden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Door de 
verspreiding van het virus kwamen veel initiatieven los bij lokale kerken en 
(christelijke) maatschappelijke organisaties. Er werd een nieuw platform gestart, nl. 
#Nietalleen dat lokale hulpinitiatieven verbindt aan hulpvragers en aan elkaar. De 
diaconie sloot zich aan bij dit landelijk platform en één van de diakenen werd 
coördinator. Enkele gemeenteleden meldden zich aan om hulp te bieden. 

• In verband met de digitale kerkdiensten start de diaconie vanaf zondag 22 maart 
2020 met de mogelijkheid om via een QR code een bijdrage in de collecte over te 
maken. De bijdragen worden volgens een verdeelsleutel (65%-25%-10%) verdeeld 
over diaconie, kerkbeheer en zending. 

• Via Wim v.d. Burg kwam het bericht dat het coronavirus ook Mpeketoni had bereikt. 
Alle scholen in Kenia werden gesloten, dus ook Tamani. De medewerkers zorgden er 
echter voor dat het onderwijs kon doorgaan.  

• Eind maart 2020 komt van Ds. Vogelaar het bericht dat het ook in Indonesië een 
spannende tijd is, maar dat zij voorlopig kunnen blijven.  

 
April 

• Op 15 april 2020 startte Ester Metselaar als jeugdwerker in onze gemeente. 
• Eind april blijkt dat de collecte-opbrengsten ongeveer 30% lager liggen dan 

gebruikelijk. 
 
Mei 
• In verband met de coronacrisis werd de Westlandweek die in mei gehouden zou 

worden geannuleerd. De collecte bestemd voor de Westlandweek kreeg een andere 
bestemming, nl. een vluchtelingenproject van Kerk in Actie op Lesbos. 

• We konden Lida Storm en Petra van der Kruk verwelkomen als nieuwe diakenen in 
het team. 
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Juni/juli 
• Ook Leonie en Daniel Wierstra-Boekestein worden geconfronteerd met corona. Zij 

vervullen een belangrijke functie in het informeren en voorbereiden van de bevolking 
in hun omgeving over een mogelijke uitbraak. Het gezin werkt voor Jeugd met een 
Opdracht en verblijft met hun twee kinderen in Lichinga, Mozambique. 

• Het Streekverband De Tien, het samenwerkingsverband van 10 Westlandse 
diaconieën, meldde dat zij op zoek is naar drie nieuwe leden om de vacatures in te 
vullen. 

• Op 11 juni 2020 vergaderde het moderamen weer voor het eerst sinds het uitbreken 
van het coronavirus. Het college van diakenen vergaderde op 7 juli 2020. In deze 
vergadering werd afscheid genomen van de aftredende diakenen, t.w. Grarda van 
Marrewijk, Edwin Torn, Tjeerd Sjoerdsma en Gerard van der Spek. 

 

Augustus 
• Op 4 augustus 2020 vond er een verwoestende explosie plaats in Beiroet, de 

hoofdstad van Libanon. De diaconie besloot om de collecte op 30 augustus 2020 via 
het christelijk noodhulp cluster te bestemmen voor noodhulp aan het getroffen 
gebied.  

• Op 28 en 29 augustus 2020 heeft een aantal diakenen zich ingezet voor een 
inzamelingsactie bij de plaatselijke Albert Heijn. Klanten konden producten uit de 
winkel doneren voor de Voedselbank Westland. Er werden 35 kratten met 
boodschappen ingezameld. 
 

September 
• Op 1 september 2020 vergaderde het moderamen. In de vergadering van het college 

van diakenen op 15 september 2020 werden er vier nieuwe diakenen welkom heten, 
nl. Petra van der Kruk, Lida Storm, Wim Gideonse en Anne van Daalen. In deze 
vergadering was ook Ester Metselaar te gast, de nieuwe jeugdwerker, die vertelde 
over haar werk in onze gemeente. Met haar werd ook van gedachten gewisseld over 
de vormgeving van het jeugddiaconaat. 
 

Oktober 
• De hulpvragen van Vitis Welzijn worden regelmatig opgenomen in het Diaconaal 

Bericht. 
 

November 
• Op 7 november 2020 vond de Landelijke Diaconale Dag plaats als een online 

evenement.  Het thema van deze 125e Landelijke Diaconale Dag was 'Samen leven 
doe je niet alleen'.  

• Op 8 en 9 november 2020 vond de najaarsactie voor de Voedselbank Westland plaats. 
Het werd een succesvolle actie: ondanks het beperkte kerkbezoek werd er een grote 
hoeveelheid producten gedoneerd. Ook de jeugd deed enthousiast mee. Op de clubs 
werd het thema armoede besproken, de kindernevendiensten zamelden mooi  
versierde boodschappen in en ook de jeugdkerk leverde twee volle 
boodschappentassen in. De actie is een goede manier om met jong en oud in onze 
gemeente stil te staan bij wat armoede kan betekenen en hoe wij daar actief iets aan 
kunnen doen. 
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• Voor het bekostigen van een kachel voor de familie Wierstra in Mozambique 
organiseerde de thuisfrontcommissie een online bingo. De 75 deelnemers zorgden 
voor een opbrengst van  € 2.080,-- waarmee de kachel kon worden aangeschaft en 
verscheept. 

• De Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne deed een oproep voor het inleveren van 
kleding en schoeisel. Door de coronasituatie gingen de commissieleden niet op reis 
naar Hongarije en Oekraïne, maar het transport van kleding en schoeisel ging wel 
door. 

• Op 10 november 2020 vergaderde het moderamen. In deze vergadering werd 
besloten om de vergadering van het college van diakenen op 24 november 2020 niet 
door te laten gaan in verband met de coronabeperkingen. De diakenen werden  
schriftelijk geïnformeerd over de actuele onderwerpen. Dit betrof o.a. de begroting 
van de diaconie voor 2021 en een aanpassing in de verdeelsleutel voor de 
collectebijdragen via de QR code (nieuwe verdeling diaconie-kerkbeheer-zending: 
50%-40%-10%). 

 

December 
• Helaas konden de kerstvieringen voor de ouderen in de gemeente door de corona 

maatregelen niet doorgaan. De jaarlijkse kerstgroet werd rond 12 december 2020 
bezorgd. Er zijn tevens nog ongeveer 80 dagboekjes bezorgd. 

• Van Wim van den Burg kwam het bericht dat hij de Kerst thuis in Nederland met het 
gezin heeft kunnen vieren. 

 
 
 
 Informatie/contact:  www.pgsgravenzande.nl, link Diaconie. 
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