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Veel mensen zijn getroffen door de 

gevolgen van het coronavirus. Door de 

verspreiding van het virus zijn veel 

initiatieven losgekomen bij lokale kerken en (christelijke) 

maatschappelijke organisaties. #Nietalleen verbindt de talloze 

lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De 

hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de 

samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar 

een organisatie in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze 

bijzondere tijd, want je bent niet alleen. Onze diaconie heeft 

zich aangesloten bij dit landelijk platform en één van de 

diakenen is treedt op als coördinator. Ook hebben enkele 

gemeenteleden zich aangemeld om hulp te bieden. Vrijwilligers 

die willen helpen kunnen zich aanmelden via 

diaconie@pgsgravenzande.nl of telefonisch op 0174-414274. 

Meer informatie: www.nietalleen.nl. Zoekt u zelf hulp en/of 

advies dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de diaconie.  

 

 

Nomineer Nietalleen.nl voor Gouden Televizierring  
 

  
 

 

  

Afgelopen twee maanden was in televisieprogramma Nietalleen.nl te zien hoe 

o.a. kerken en organisatie mensen hielpen die een luisterend oor of praktische 

hulp nodig hadden door de coronacrisis. U kunt het televisieprogramma nu 

nomineren voor de Gouden Televizierring! Tot woensdag 27 mei 10.00 uur kan 

er gestemd worden. Wilt u meedoen, ga dan naar www.televizier.nl/ring en 

selecteer Nietalleen.nl in de lijst met programma’s.  

  

Nomineer  

 

 

Financiële steun 

Er zijn bij de diaconie enkele verzoeken om financiële steun binnengekomen. Mocht u 

ook mensen kennen die op kleine schaal een financiële bijdrage kunnen gebruiken dan 

kunt u contact opnemen met de diaconie. 

 

Westlandweek Roosevelt Paviljoen 
In verband met de corona crisis is de Westlandweek die in mei gehouden zou worden 

geannuleerd. Het diaconaal streekcontact Westland beraadt zich over de vraag of het 

verantwoord is om in 2021 een vakantieweek te organiseren. Op 24 mei jl. zou de 

collecte bestemd zijn voor de Westlandweek. De giftenadviescommissie heeft besloten 

een ander collectedoel te kiezen, nl. een vluchtelingenproject van Kerk in Actie op 

Lesbos. Zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-

vluchtelingen 

mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
http://www.nietalleen.nl/
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=df6648c95f&e=20fe150652
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=6b195d1194&e=20fe150652
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=7dc2d7ca9a&e=20fe150652
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=e5dce233a1&e=20fe150652
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Collectes tijdens de digitale kerkdiensten 

Elke zondag wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerkbeheer en Zending. Tijdens de 

digitale diensten kun u via onderstaande bankrekeningnummers uw bijdrage overmaken. 

Diaconie:      NL 55 RABO 0323240216 PG ’s-Gravenzande 

Kerkbeheer: NL 03 RABO 0323205747 PG ’s-Gravenzande 

Met de QR code kunt u een bedrag overmaken met uw smartphone. 

Deze giften worden verdeeld over diaconie, kerk en zending. De 

informatie over de collectes en de QR code is ook terug te vinden op de 

website van PG ’s-Gravenzande (www.pgsgravenzande.nl link Diaconie).  

 
Zendingsproject mei-juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte overzicht maart-april 2020 

 datum doel opbrengst  
1-3-2020 Streekverband de Tien    1.246,67  

8-3-2020 Schuldhulpmaatje Westland       832,07  

11-3-2020 Diaconie ouderencontact       285,65  

15-3-2020 KIA Noodhulp        850,20  

15-3-2020 Fam. Vogelaar (DNR)       337,63  

22-3-2020 Fam. Wierstra    1.402,58  

29-3-2020 Stichting Hulp Hongarije/Oekraïne    1.492,97  

5-4-2020 Stichting IJM       670,35  

5-4-2020 Joy4Joep (DNR)       320,61  

9-4-2020 Diaconie plaatselijk werk       190,25  

10-4-2020 Streekverband de tien       549,59  

11-4-2020 paaswake geen collecte         70,00  

12-4-2020 Stichting Red een Kind    1.618,60  

12-4-2020 Fam. Vogelaar (DNR)         38,50  

19-4-2020 Diaconie     1.229,60  

26-4-2020 Streekverband de Tien    1.134,51  

 

  

http://www.pgsgravenzande.nl/
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Bericht over het Kenia Project (10 mei 2020) 

Het is enige tijd geleden, dat u een verslag heeft ontvangen over de omstandigheden 

betreffende het project. Op 13 maart jl. ben ik samen met Xavier Cornelis teruggekeerd 

naar Nederland. Xavier heeft 2 weken in Mpeketoni gewerkt vooral op het gebied van 

beveiliging en computer updates/reparaties. Een paar dagen later gingen de grenzen 

dicht wegens de corona situatie. We waren dus eigenlijk net op tijd, anders hadden we  

vastgezeten in Kenia en waren we er wellicht nog steeds. Sinds die tijd is er geen 

passagiersvliegtuig meer van of naar Kenia en Nederland vertrokken of gegaan.  

De scholen gingen meteen dicht en de leerlingen moesten thuis blijven. Vanuit Nederland 

is er alles aan gedaan om zo goed en flexibel mogelijk op de moeilijke situatie in te 

spelen. De leerkrachten van Tamani Junior School werden ingedeeld in 2 groepen, opdat 

de school van 8 tot 4 bezet zou zijn. Leerkrachten maken sindsdien lesprogramma’s en 

huiswerkopdrachten in lokalen. Ouders en leerlingen mogen de schoolpoort niet binnen, 

maar daar is iets op gevonden. Ouders komen naar Farmers’ Court om daar het huiswerk 

op te halen en het gemaakte werk in te leveren. Verder zijn er extra lesboeken gekocht, 

die de leerlingen thuis kunnen gebruiken. Tot op heden zijn we daar tevreden over, ook 

al weten we eveneens, dat het een noodmaatregel met haken en ogen is. Uiteraard 

kunnen we in Mpeketoni niet over computers bij de leerlingen beschikken, omdat er 

slechts een enkeling één thuis heeft. Velen hebben niet eens elektriciteit in hun “woning”. 

Tamani is een van de zeer weinig scholen, die ondanks de coronacrisis toch onderwijs 

aanbiedt in Kenia. Het merendeel van de kinderen is thuis zonder scholings-

mogelijkheden. Op Farmers’ Court is het werk gewoon als altijd doorgegaan. We hebben 

niemand ontslagen, omdat dat onmiddellijk honger in gezinnen zou beteken. We hebben 

ons op onderhoudswerkzaamheden gericht. Op de shamba gaat het telen van producten 

door en voor het vee wordt goed gezorgd. Werkoverleg gebeurt dagelijks via de telefoon 

en whatsapp/email (op Tamani). De administratie wordt dagelijks goed bijgehouden en 

om de 2 weken krijg ik alles met email via Tamani opgestuurd. Rekeningen worden 

gescand en ook opgestuurd, zodat ik volledig bij ben. Salarissen op Tamani worden via 

de bank betaald en op Farmers’ Court is dat voor vaste werknemers contant op 

maandbasis en voor tijdelijke arbeiders wekelijks. Die gegevens krijg ik elke maandag 

toegezonden. Betalingen kan ik zelf grotendeels vanuit Nederland via Mpesa doen. Dat is 

een systeem waarmee je met een telefoon geld kunt overmaken. 

Corona is wel een ernstige bedreiging voor de gezondheid, maar de besmettingen zijn 

“officieel” heel laag in aantal en het aantal slachtoffers ook; op dit moment 649 zieken en 

30 doden. Helaas zijn die getallen niet te verifiëren. In Mpeketoni is voor zover bekend 

nog niemand besmet. Toch ligt het openbare leven stil en er rijden geen bussen.  

Het lijkt in Nederland de goede kant op te gaan, hoewel dat door de versoepelingen geen 

enkele garantie is. De KLM heeft afgelopen week de boekingsmogelijkheden wel 

geopend. Indien het door de overheid wordt toegestaan en het verantwoord is, zouden 

wij op 17 juli a.s. naar Kenia kunnen vliegen. Als dat niet zo is, accepteren wij de 

vouchers voor een andere keer als het wel kan. In Kenia staat de medische zorg op een 

zeer laag peil en ik moet er niet aan denken dat wij het virus daar op zouden lopen. 

Bovendien is er een risico, dat je niet meer terug kan, als er een tweede golf zou komen.  

Vele onzekerheden dus. Maar …. wij zijn dankbaar dat we er toch in slagen om op 

afstand de werkzaamheden te begeleiden en controleren. De sponsorgelden worden goed 

besteed, hoewel we ook verliezen maken. De aanschaf van extra lesboeken, het volledig 

doorbetalen van de salarissen, het verlies aan schoolgelden enz. Er is echter voor ons 

ook hoop en vertrouwen. Dat is er niet zo voor de armen, want als die hun baan kwijt 

raken en/of ziek worden is er geen sociaal vangnet voor hen. Er zijn geen sociale 

voorzieningen zoals werkeloosheid uitkeringen, ziektekosten vergoedingen, financiële 

tegemoetkomingen enz. Nee, het gevolg zal voor velen bittere armoede inhouden.  

Het ligt in de verwachting, dat de scholen op 1 juni a.s. weer open gaan. Het schooljaar 

zou dan in 2020 met 4 weken verlengd worden. De schoolexamens zijn een maand 

verplaatst van november naar december. Ondanks alles heb ik toch het gevoel dat onze 

leerlingen, die dan examen zouden kunnen doen toch goed voorbereid zijn. Dat is van 

groot belang, want alleen bij goede resultaten kunnen ze op de beste middelbare scholen 

worden geplaatst. Dat zou een ontsnapping uit de armoede kunnen betekenen en dat is 

een van de doelstellingen van ons project: perspectief op een betere toekomst. 
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Nieuwe diaken 
We zijn erg blij dat Lida Storm en Petra van der Kruk het team van diakenen komen 

versterken. We wensen Lida en Petra veel succes en voldoening in het diaconale werk. 

In verband met de corona crisis is de wisseling van ambtsdragers voorlopig uitgesteld. Er 

zijn nog steeds enkele vacatures die ingevuld moeten worden. Laten we met elkaar 

blijven proberen om gemeenteleden hiervoor te interesseren.  

 

Nieuws uit Sulawesi  (Ds. Vogelaar) 
Ds. Vogelaar is in 2018 uitgezonden naar Indonesië, ter 

ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu. De 

Diaconie en de Zendingscommissie steunen dit werk 

gedurende vier jaar financieel. De actuele nieuwsbrief 

vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande of via deze 

link: 

https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaardec

19_20191217102506.pdf 
 

 

De diaconie op de website van PG ‘s-Gravenzande 
De jaarstukken van de diaconie over 2019 zijn gereed. Het jaaroverzicht 

over 2019 is te lezen op de website. Hier vindt u ook uitleg over het werk 

van de diaconie, actueel nieuws, maandberichten en informatie over de 

collectes (ook de presentatie bij de collecte). Ga naar 

www.pgsgravenzande.nl 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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