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Het jaar 2021: leven en meeleven in corona tijd 
Dit jaaroverzicht beschrijft de activiteiten van de diaconie in 2021.  
Hoewel er een start werd gemaakt met vaccineren had het coronavirus nog ingrijpende 
gevolgen op het kerkelijk leven. De diaconie probeerde in deze moeilijke tijd op andere 
manieren zoveel mogelijk naar elkaar om te zien. Ook via #Nietalleen.nl kon men bij de 
diaconie terecht voor hulpvragen. Na een periode van online kerkdiensten konden we 
elkaar vanaf begin mei weer met een kleine groep gemeenteleden ontmoeten in de kerk. 
Met Pinksteren konden er wat meer bezoekers komen en vanaf juni werd het aantal 
verder uitgebreid. Helaas namen in het najaar van 2021 de besmettingen toe en vonden 
er vanaf eind november weer uitsluitend online vieringen plaats.  
 

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 
• Op 14 januari vond er een ernstige aardbeving plaats op Sulawesi, het eiland waar de 

familie Vogelaar woont en werkt. Het epicentrum lag zo’n 150 kilometer bij Palopo 
vandaan, de woonplaats van de Vogelaars en ook buiten het gebied van de GPIL. 

• De januari-vergadering van het college van diakenen is door de corona situatie niet 
doorgegaan.  

 
Februari 
• De Petrus veertigdagentijdkalender kon gratis door gemeenteleden worden besteld. 
 
Maart 
• Op 12, 13 en 15 maart werd de jaarlijkse voorjaarsactie gehouden voor de 

Voedselbank Westland. Ondanks de coronasituatie zijn er op grote schaal producten  
bij de kerken ingeleverd. Hierdoor konden we veel volle dozen en tassen bij de 
Voedselbank brengen. Wat mooi dat de wijkgemeenten in een ingewikkelde tijd oog 
hadden voor de cliënten van de voedselbank.  
 

April 

• Het moderamen vergaderde op 20 april. De jaarrekening van de diaconie werd via e-
mail ter goedkeuring voorgelegd aan het college van diakenen. 

 

Mei 
• Het samenwerkingsverband van 10 Westlandse diaconieën zamelt elk jaar geld in 

d.m.v. collecten en giften en steunt hiermee zes projecten. Deze projecten worden 
volgens een procedure voorgedragen en gekozen door de deelnemende diaconieën. In 
2021 werden er weer 3 nieuwe projecten gekozen. De kandidaat-projecten moesten 
vóór 31 mei via één van de deelnemende diaconieën de benodigde documenten 
aanleveren. Onze diaconie heeft twee projecten aangemeld bij De Tien 

• In mei brachten Daniël en Leonie Wierstra met hun gezin een bezoek aan Nederland. 
• De hulpvragen van Vitis Welzijn worden regelmatig opgenomen in het Diaconaal 

Bericht. We kregen terugkoppeling over de hulpvragen van april 2021. Twee van de 
drie hulpvragen werden direct na het uitzetten ervan vanuit ’s-Gravenzande ingevuld.  
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• In mei zijn we in het diaconaal bericht gestart met de rubriek ‘Wie ben ik en wat doe 
ik in de diaconie’. Iedere keer stellen enkele diakenen zich voor en vertellen zij over 
hun taken in de diaconie.  

• Het college van diakenen vergaderde voor het eerst weer ‘live’ met elkaar op 25 mei. 
In deze vergadering namen we afscheid van de aftredende diaken Marijke van der 
Houwen. Henk van Wijk werd welkom geheten als nieuwe diaken van de 
NoorderBrug, evenals Gerda Prins en Dea Schwagermann, diakenen vanuit de 
Uniekerk. 

 

Juni/juli 
• De diaconie stimuleert gemeenteleden van de Nieuwe Rank en NoorderBrug om via 

de gemeente app hun bijdrage in de collecte te geven. De Geven optie werkt met een 
opwaardeersaldo waarbij de kosten voor de gebruiker zijn. 

 

Augustus 
• Het Diaconaal Platform Westland is onderdeel van de kerncoalitie Eén tegen 

Eenzaamheid. Een hulpmiddel hierbij is het signaalpunt Eenzaamheid. Bij het 
Signaalpunt Eenzaamheid Westland kunnen mensen een signaal afgeven als er zorgen 
zijn over anderen die zich mogelijk eenzaam voelen. Ook mensen die zelf eenzaam 
zijn kunnen dit aangeven.  
 

September 
• In september maakten Henk Boekestein en Henk Mulder van stichting Hulp 

Hongarije-Oekraïne weer een diaconale reis naar Hongarije en Oekraïne. Ook tijdens 
de lockdown gingen de activiteiten door, zoals het verzenden van kleding en 
verstrekken van financiële middelen.  

• Het moderamen vergaderde op 7 september ter voorbereiding op de vergadering van 
het college van diakenen op 21 september. In deze vergadering gaf de heer P. van 
Doorn van Stichting Exodus een interessante toelichting op het werk van deze 
stichting. 
 

Oktober 
• Van Wim van den Burg ontvingen een bericht over ernstige droogte in Mpeketoni, die 

de voedselvoorziening in gevaar bracht. Er werden door het Kenia Project 
voedseldistributies voorbereid. 

• De diaconie ontving een bedankbericht van de stichting East African Care.  
 

November 
• De vakantieweek in Het Roosevelt huis is heel goed verlopen. Ds. Mark Verrips was 

erbij als predikant. Namens de diaconie is er een plantje uitgedeeld. De deelnemers 
waren allemaal zeer enthousiast over de fijne week. 

• De Landelijke Diaconale Dag werd in verband met corona afgelast. 
• Op 7 en 8 november vond een zeer geslaagde inzamelingsactie plaats voor de 

Voedselbank Westland. Er werd weer een grote hoeveelheid producten gedoneerd. 
Ook de jeugd deed enthousiast mee op de clubs en in de jeugdkerk. De kinderen van 
de kindernevendienst versierden broodbeleg. Een goede manier om met jong en oud 
in onze gemeente stil te staan bij wat armoede betekent en hoe wij daar actief iets aan 
kunnen doen. 
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• De oudere gemeenteleden konden via de diaconie kosteloos het dagboekje Dag in dag 
uit 2022 bestellen. 

• Het moderamen vergaderde op 2 november ter voorbereiding op de vergadering van 
het college van diakenen op 30 november.  Beide vergaderingen vonden plaats onder 
strikte corona voorschriften. 

 

December 
• De nieuwe projecten van het Streekverband De Tien werden bekend gemaakt. Het 

zijn Stichting Elim, Stichting De Zaaier en Stichting A cup voor Humanity. Na 6 jaren 
neemt De Tien afscheid van de projecten van Wim v.d. Burg, Hart voor Moldavië en 
Mano a Mano. De overige 3 lopende projecten zijn: Girls Empowerment Foundation, 
stichting Jarikin en Westland4Gambia. 

• Eind december kwam het gezin Vogelaar naar Nederland voor een tussentijds verlof.  
• Helaas konden door de corona maatregelen ook dit jaar de kerstvieringen voor de 

ouderen in de gemeente niet doorgaan. Vanuit de diaconie werd een mooie 
Kerstgroet bezorgd. Er zijn tevens nog ongeveer 165 dagboekjes thuisbezorgd. 

• Van Schuldhulpmaatje Westland ontvingen we een bedankbericht voor de 
supermarktbonnen die de diaconie heeft uitgedeeld in december. Schuldhulpmaatje 
Westland is blij dat zij haar steentje kan bijdragen bij de verdeling van deze gift aan 
inwoners van Westland die dit echt kunnen gebruiken. Het is fijn dat we dit in 
gezamenlijkheid voor hen kunnen betekenen. 

• Als dank voor de aankoop van 70 supermarktbonnen verleende Albert Heijn korting 
in de vorm van een hoeveelheid houdbare producten. Deze producten zijn afgeleverd 
bij Voedselbank Westland. De supermarktbonnen zijn bestemd voor personen die een 
financieel steuntje in de rug verdienen. 

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