Diaconaal bericht april 2019

Ouderenmiddag
Op donderdag 18 april jl. hebben ongeveer zestig
ouderen een fijne middag in De Brug beleefd met
als thema: “Op weg naar Pasen met iconen”. Voor
de pauze was er samenzang en beelden en
teksten richting Pasen met daarbij een
waardevolle bijdrage in de vorm van solozang en
voordracht van Jan Kemeling. Na de pauze, waarin
voldoende ruimte was voor onderlinge
ontmoetingen, werd het Paas-evangelie gelezen en droeg de heer Anton Heus een mooi
gedicht voor van Marijke de Bruijne. Daarna kregen Tiny van der Sar en Ada van Oosten
alle ruimte om uitgebreid te vertellen over hun bijzondere hobby: het maken van iconen.
Zij legden op een heldere manier het maakproces uit en lieten dit ook via beelden zien.
Hierbij werd vooral aandacht geschonken aan de kleurschakeringen en de richtlijnen die
er zijn voor het maken van een icoon. Als extra dimensie werd, door beide dames, de
emotionele waarde en diepere betekenis duidelijk gemaakt in verbinding met de Bron
van leven, onze Schepper. Zo leefden de deelnemers via woord en beeld deze middag op
een heel bijzondere manier toe naar het Nieuwe Begin van de Paasmorgen. Na een
dankgebed van ds. Mark Verrips en het zingen van het “U zij de glorie” werd de middag
rond half vijf afgesloten.

Buurtrestaurant Bij Mekaar in De Brug
Het buurtrestaurant is open op 7 en 21 mei a.s., om 17.30 uur. De
kosten van de maaltijd bedragen € 6,50, exclusief consumpties. U kunt
zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website
http://www.bijmekaar.nl of tot uiterlijk in de ochtend te bellen naar
06-17011058.
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Vakantieweek Roosevelt Paviljoen 2019
Vanaf nu is het weer mogelijk om in te schrijven voor de vakantieweek in het Roosevelt
Paviljoen. De week vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 14 september. Het Roosevelt
paviljoen ligt in de bosrijke omgeving van het plaatsje Doorn. De week is bedoeld voor
mensen met lichte beperkingen, die niet geheel bedlegerig zijn en op geen andere wijze
vakantie kunnen genieten. De vakantie is geheel verzorgd. Een enthousiast team van
vrijwilligers staat klaar voor liefdevolle verzorging en persoonlijke aandacht. Mocht u
ingeschreven willen worden, neemt u dan contact op met één van de volgende diaken.
Nieuwe Kerk: Bram v Staalduinen, tel: 0174-415683
Uniekerk:
Nijs Maat, tel: 06-10853399
NoorderBrug: Hans v d Kaaij, tel. 0174-417756 of 06 51150175
Voor de Dorpskerk en de Nieuwe Rank: Informeer bij uw diaconie of bel één van
bovenstaande telefoonnummers. De inschrijving voor de bewoners van De Kreek en
Sonnevanck wordt apart geregeld.

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)
In januari 2018 is Ds. Vogelaar met zijn vrouw
en kinderen uitgezonden naar Indonesië, ter
ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu.
In Indonesië is hun derde kind geboren. De
Diaconie en de Zendingscommissie steunen dit
werk gedurende vier jaar financieel.
Onderstaand een persoonlijk bericht van de
familie:
Het is al weer even geleden dat we vanuit
Nederland vertrokken naar Yogyakarta om de
taal te leren. We wonen nu al weer ruim een
half jaar in Palopo. We zijn dankbaar dat het onze kinderen zo goed gaat. Amos van bijna
8 maanden is bijna altijd blij en Febe (4) en Jefta (7) hebben het op school goed naar
hun zin. We leren de GPIL, de Gereja Protestan Indonesia Luwu , de kerk waar we voor
werken, steeds beter kennen. Bijna elke zondag bezoeken we wel één van de 118
gemeenten. Laurens Jan preekt en gaat na de dienst met de gemeente in gesprek. Over
het vorming en toerustingsprogramma dat ontwikkeld gaat worden. Hij heeft inmiddels
een aardig beeld gekregen van wat er speelt. In de gemeenten wordt de lofzang op Jezus
Christus gaande gehouden. In een gebied waar de meerderheid moslim is. Omdat er veel
meer gemeenten zijn dan predikanten, preken ook de ouderlingen. Ze doen hun uiterste
best, maar ze geven aan dat ze veel behoefte hebben om toegerust te worden. Om met
meer kennis, vaardigheid en vrijmoedigheid het Woord te verkondigen. Gemeenteleden
geven aan dat ze graag meer handen en voeten willen geven aan de diaconale en
missionaire roeping van de gemeente, maar dat ze niet weten hoe. Toerusting is nodig.
De ontwikkeling van het toerustingsmateriaal heeft tijd nodig. Want van bovenaf
(synode) opleggen werkt niet. Het moet
samen met de lokale gemeenten en
predikanten ontwikkeld worden. Zo proberen
we draagvlak te creëren en ervoor te zorgen
dat het ook echt aansluit bij de context en de
vragen/problemen/uitdagingen die er spelen.
We zijn dankbaar voor de betrokkenheid
vanuit ’s-Gravenzande. We voelen ons
gezegend met jullie meeleven, meegeven en
meebidden. Dank jullie wel.
Meer berichten kunt u lezen op de website van
PG ’s-Gravenzande; zie onderaan pagina 3
voor de link naar Diaconie. Het actuele blog
kunt u lezen via deze link:
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourinavogelaar/blog/categorie/laurens-jan-en-lourina-vogelaar?user_id=110055
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Vergaderingen
Het college van diakenen vergadert op 7 mei a.s. We nemen dan afscheid van aftredende
diakenen en verwelkomen ook weer nieuwe diakenen.

De diaconie op de website van PG ‘s-Gravenzande
Uitleg over het werk van de diaconie, actueel nieuws, maandberichten, jaaroverzichten
en informatie over de collectes (ook de powerpoint presentatie bij de collecte) vindt u op
de website van PG ’s-Gravenzande, tabblad Diaconie. Of klik op deze link:
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41

Nieuws voor het diaconaal bericht kunt u mailen naar arjanhan@kabelfoon.nl
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