Diaconaal bericht april 2018

Voorjaarsactie Voedselbank
Op 15 en 16 april jl. vond in de kerken weer de jaarlijkse
inzamelingsactie van schoonmaakspullen plaats. Er werden
weer heel wat schoonmaak- en verzorgingsartikelen
ingezameld. Namens de kerken van ’s-Gravenzande hartelijk
dank voor uw medewerking.

Westlandweek in het Roosevelt Paviljoen
De Westlandweek in het Roosevelt Paviljoen op Hyde Park 2018 zit er weer op. Op zaterdag 21 april
jl. om 11.00 uur verzamelden 32 vrijwilligers zich in het Roosevelt Paviljoen om daar alles in
gereedheid te brengen. De vier bloemendames zorgden ervoor dat er op de kamers van de gasten
een bloemetje stond. Het thema van de week was rood, wit, blauw en oranje en daar waren de
bloemen op afgestemd. De 50 gasten arriveerden vanaf 15:00 uur op de mooie locatie in Doorn. Een
deel van de gasten werd door familie gebracht en een deel kwam met de bus die de gasten vanaf De
Kreek en het Anker naar Doorn bracht. De activiteitencommissie had voor de hele week spelletjes
bedacht o.a. een vossenjacht op de woensdagmiddag, waarbij een groep diakenen van de PG
’s-Gravenzande heeft meegeholpen. De Koninklijke onderscheiding van Wim Bijl, de algeheel leider
van de Westlandweek , was één van de hoogtepunten van die week. Verder hebben wij het met het
weer getroffen: fris en droog, met af en toe de zon. Wij kijken nu weer uit naar de Westlandweek van
2019 die gepland staat van 7 t/m 14 september. Hartelijke groet, Hans van der Kaaij
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Ds. Vogelaar in Indonesië
Onderstaand een bericht uit het blog van de familie Vogelaar. De
Diaconie en de Zendingscommissie geven financiële steun aan het
werk van Ds. Vogelaar.

Volg de ervaringen via de volgende link: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurensjan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055

2

Diaconaal bericht april 2018
Buurtrestaurant Bij Mekaar
Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdag van de
maand in De Brug aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen
€ 6,50, exclusief de consumpties. U kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf
opgeven via de website http://www.bijmekaar.nl of tot uiterlijk in de
ochtend door te bellen naar 06-221 362 71.

Nieuws uit Kenia – Wim van den Burg

Vergaderingen
Het moderamen van de diaconie vergaderde op 3 april ter voorbereiding op de diaconie
vergadering van 8 mei a.s.
Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom op het mailadres arjanhan@kabelfoon.nl.
De diaconale berichten zijn te lezen via https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90
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