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Streekverband De Tien: keuze nieuwe projecten 
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. Dit jaar worden 

er weer 3 nieuwe projecten gekozen. De kandidaat-projecten moesten vóór 31 mei jl. via 

één van de deelnemende diaconieën de benodigde documenten aanleveren. Onze 

diaconie heeft twee projecten aangemeld bij De Tien. Zie ook: www.streekverband-de-

tien.nl  

 

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. Wij ontvingen op 12 mei jl. het volgende bericht: 

Beste mensen,  

De afgelopen maanden is het wat stil gebleven. Dat had te 

maken met de stress rond ons visum en de impact van de 

Coronacrisis. Via Facebook heb ik wel steeds berichten 

gedeeld. Deze week heb ik weer een blog geschreven.  

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/blog/de-

verschillende-ibadah?user_id=110055 

De komende weken zullen er meer blogs volgen. In de komende weken hoopt Lourina 

ook weer een nieuwsbrief te schrijven. Dank voor het meeleven, meebidden en 

meegeven.  

Een gezegende Hemelvaartsdag toegewenst.  

Ontvang een hart. groet, ds. Laurens Jan Vogelaar 

De recente nieuwsbrief vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande, tabblad Diaconie. 

Of ga naar: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-

vogelaar/home?user_id=110055 

 

Familie Wierstra-Boekestein 
Leonie en Daniel Wierstra-Boekestein werken voor Jeugd met een Opdracht en verblijven 

met hun twee kinderen in Lichinga in Mozambique. Op de website www.wierstra.nu of via 

#familywierstra op instagram is meer informatie te vinden over hun werk. 

 

 

Niet alleen 
Kerken en lokale organisaties hebben hun krachten gebundeld in 

het platform #Nietalleen. Heeft u behoefte aan hulp, 

ondersteuning of gewoon wat persoonlijk contact in deze onzekere 

tijd? Dan kunt u bellen naar 0800 1322 voor contact met een 

lokale kerk (meer informatie www.nietalleen.nl). Natuurlijk kunt u 

voor hulpvragen ook contact opnemen met de diaconie, via een e-

mail naar diaconie@pgsgravenzande.nl 

 

 

 

Hulpvragen via Vitis Westland 
Via Vitis kregen wij terugkoppeling over de hulpvragen van april 2021. Twee van de drie 

hulpvragen zijn direct na het uitzetten ervan vanuit ’s-Gravenzande ingevuld. Wat een 

fijn en mooi resultaat!  

http://www.streekverband-de-tien.nl/
http://www.streekverband-de-tien.nl/
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/blog/de-verschillende-ibadah?user_id=110055
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/blog/de-verschillende-ibadah?user_id=110055
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055
http://www.wierstra.nu/
http://www.nietalleen.nl/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
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Bericht van Wim van den Burg uit Kenia 
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Wie ben ik en wat doe ik in de diaconie? 
Binnen de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is de diaconie een gezamenlijk orgaan, 

waarin diakenen uit alle wijkgemeenten zich inzetten voor hen die hulp nodig hebben, 

dichtbij en verder weg in de wereld. Onze diaconie bestaat uit 25 diakenen. We kunnen 

ons voorstellen dat niet alle gemeenteleden weten wat we allemaal doen. Daarom zullen 

een aantal diakenen in de komende berichten hierover vertellen.  

 

Ik ben Peter ’t Hart, voorzitter van de diaconie. Ik ben gehuwd met 

Marieke, we hebben vier kinderen en we wonen in Hoek van Holland. 

Ik ben lid van de Dorpskerk en voorheen De Nieuwe Kerk aan de 

Heenweg. Van 1979-1991 was ik ook voorzitter en van 1999-2008 

kerkrentmeester. Als afvaardiging van de Dorpskerk heb ik tijdens de 

fusie meegewerkt aan de totstandkoming van de gezamenlijke 

diaconie. Samen met twee andere diakenen zet ik mij in voor het 

beheer van onze onroerende goederen. Deze landerijen zijn eind 1800 

uit een nalatenschap geschonken aan de diaconie. In de loop der tijd 

zijn de landerijen in het Westland voor een deel verkocht en op nieuw belegd in nieuwe 

aankopen van landbouwgrond, op verschillende plekken in Nederland. De afgelopen jaren 

help ik ook mee met het verzorgen van de kerstgroet.  

 

Mijn naam is David-Jan Driesse. Ik ben geboren in Monster, maar 

nu al weer 15 jaar woonachtig in 's-Gravenzande. Ik ben getrouwd 

met Rianne en wij hebben 4 kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 

jaar. Ik ben werkzaam als projectleider bij een aannemer in de 

wegenbouw. Een van mijn hobby's is uitwaaien op het mooie 

strand van het Westland. Als diaken van de wijkgemeente De 

Nieuwe Rank mag ik onze wijk vertegenwoordigen binnen de 

gezamenlijke diaconie. Ik ben lid van de giftenadviescommissie. 

Deze commissie komt enkele malen per jaar bij elkaar om het 

collecterooster op te stellen en om giften aan andere doelen vast te stellen. Ik ben ook 

lid van de taakgroep coördinatie erediensten, o.a. voor de coördinatie van het 

avondmaal. Tijdens de coronacrisis was het handig om met elkaar ideeën uit te wisselen 

over mogelijke manieren om toch avondmaal te kunnen vieren. Ik ben nu ongeveer 2 

jaar lid van de diaconie en ik vind het heel mooi om deze taak te mogen invullen. Ook 

vind ik het een goede zaak dat de diaconie echt iets gezamenlijks is van alle wijken en 

daarom mooi om mijn steentje aan bij te mogen dragen. 

 

Ik ben Hanneke van Staalduinen, getrouwd met Arjan en moeder 

van drie kinderen. Als PR diaken verzorg ik al een aantal jaren o.a. 

dit diaconaal bericht, het jaaroverzicht, de informatie over de 

diaconie op de website van de PG ‘s-Gravenzande en de teksten en 

beamerpresentaties over de collectedoelen. Ik heb meegewerkt aan 

het beleidsplan van de diaconie en gedurende 2015/2016 was ik 

secretaris van de fusiewerkgroep diaconie, waarin we met elkaar de 

huidige gemeente brede organisatievorm van de diaconie hebben 

gekozen. Verder ben ik lid van het breed moderamen NoorderBrug 

en afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad. Het fijne aan het 

diaconale werk vindt ik dat we echt actief iets te kunnen betekenen voor mensen binnen 

of buiten de kerk die, om wat voor reden dan ook, niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. 

De kerk draagt zo bij aan het welzijn van de samenleving en staat daarmee ook 

middenin de samenleving.  

 

Vergaderingen 

Het college van diakenen vergaderde voor het eerst weer ‘live’ met elkaar op 25 mei jl. 

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. 
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Collectes in Coronatijd: uw bijdrage is onmisbaar 

In deze tijd van beperkt kerkbezoek is het belangrijk om de collecte-opbrengsten toch op 

peil te houden. Uw bijdrage daarin is onmisbaar. Elke zondag wordt er gecollecteerd voor 

Diaconie, Kerkbeheer en Zending. Tijdens de (online) diensten kunt u met een QR code 

een bedrag overmaken met uw smartphone. De volgende verdeelsleutel wordt 

gehanteerd: Diaconie 50%, Kerkbeheer 40% en Zending 10%. U kunt ook bij de uitgang 

van de kerk uw bijdrage geven. Tevens kunt u via onderstaande bankrekeningen uw 

bijdrage overmaken: 

Diaconie: NL 55 RABO 0323240216 PG ’s-Gravenzande 

Kerkbeheer: NL 03 RABO 0323205747 PG ’s-Gravenzande 

Zending: NL 55 RABO 0323240216 PG ’s-Gravenzande ovv Zending 

De informatie over de bestemming van de collectes en de QR code is terug te vinden op 

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

N.B. De wijkgemeente Uniekerk heeft een eigen regeling voor Kerkbeheer. Bijdragen via 

deze QR code worden hierin niet meegenomen.    

 

Collecte overzicht april 2021 
 

1-4-2021 Diaconie       103,50  

2-4-2021 Streekverband De Tien       348,00  

4-4-2021 KIA werelddiaconaat    1.119,25  

4-4-2021 Joy for Joep (DNR)        381,75  

11-4-2021 Streekverband De Tien    1.086,69  

18-4-2021 Stichting IJM    1.320,20  

25-4-2021 KIA Binnenlands diaconaat       573,50  

25-4-2021 Fam. Gosseling (DNR)       309,13  

 

 

De diaconie op de website van PG ’s-Gravenzande 
Hier vindt u o.a. uitleg over het werk van de diaconie, actueel nieuws, 

maandberichten en informatie over de collectes. Ga naar 

www.pgsgravenzande.nl tabblad Diaconie. Of klik op deze link: 

https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41 

 
Nieuws voor het diaconaal bericht worden gestuurd naar het e-mailadres: arjanhan@kabelfoon.nl 

http://www.pgsgravenzande.nl/
http://www.pgsgravenzande.nl/
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41
mailto:arjanhan@kabelfoon.nl

