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Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne  
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft onze 

stichting met uw hulp 4 vrachtwagens met hulpgoederen kunnen 

zenden. Het is praktijk dat de nu inmiddels ruim 15 weken 

durende oorlog in Oekraïne bij het dagelijks leven is gaan horen. 

Misschien is het wel goed dat dit zo is wanneer je er niet aan den 

lijve mee wordt geconfronteerd. Voor alle bewoners van Oekraïne is het echter een 

situatie van dagelijks keuzes maken. In de Onder Karpaten, het gebied waar wij als 

Stichting Hulp Hongarije Oekraïne actief zijn, is de situatie zo dat eenieder dagelijks de 

gevolgen merkt van de strijd in het Oosten die op dit moment nog altijd voort duurt. 

Maar dichterbij zijn er de herinneringen van de strijd die is geweest en de ontstane lege 

plekken die gezinnen verdrietig en wanhopig maken. Hoelang gaat deze oorlog nog 

duren, hoeveel zinloos geweld gaat er nog plaats vinden. Wij willen u vragen om te 

bidden voor de bevolking van Oekraïne dat er spoedig een einde aan deze oorlog mag 

komen. Intussen gaat het leven van ons allemaal verder ook in Oekraïne. Met dit 

transport waar zich hoofdzakelijk voedsel in bevindt zijn we in staat een deel van de 

bevolking in de Onder Karpaten te ondersteunen al beseffen we dat heel veel mensen 

ook niet bereikt worden. Al met al zijn we blij en dankbaar dat we met uw steun maar 

ook steun van vervoerders en sponsors dit werk kunnen doen. Er is nog steeds een groot 

gebrek aan conserven, rijst, pasta en verdere voedingsmiddelen. Ook is er een tekort 

aan zeep, shampoo en was- en schoonmaakmiddelen en aan goede gebruikte kleding en 

schoenen. Wij zamelen dit nog steeds in. U kunt deze spullen op dinsdagavond van 19.00 

u tot 20.00 uur inleveren bij de oude vestiging van Kuyvenhoven, aan de Sand 

Ambachtstraat nr. 49, (door de poort naast makelaardij Van Oosten, aan de achterzijde 

van het gebouw). Ook kunt u uw spullen brengen naar de Eikenlaan 63, na een 

telefoontje naar 0174-415764. Ook kunt u onze ANBI-stichting financieel steunen, want 

er is veel geld nodig, op bankrekeningnummer NL10 ABNA 0872 2294 24 ten name van 

Stichting Hulp Hongarije- Oekraïne. 

 

Opbrengst collecte Oekraïne en inzamelingsactie 
Op 13 maart was de collecte bestemd voor noodhulp Oekraïne. De diaconie was blij met 

de gulle bijdragen waardoor de collecte uiteindelijk meer dan € 21.000,-- heeft 

opgebracht! Ook de inzameling van kleding, speelgoed en verzorgingsmiddelen in De 

Brug is door de enthousiaste inzet van velen heel goed verlopen.  
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Vakantieweek Roosevelt paviljoen 
Op zondag 22 mei vond in de 

Noorderkerk de reüniedienst plaats van 

de vakantieweek in 2021. Dit jaar vindt 

de vakantieweek plaats van 24 

september t/m 1 oktober in de bosrijke 

omgeving op het mooie Nieuw Hyde Park 

in Doorn waar het Roosevelt Paviljoen is 

gevestigd. Deze vakantieweek is bedoeld 

voor mensen vanuit een thuiswonende 

situatie, die vanwege hun leeftijd en/of 

gezondheid niet meer zelfstandig op 

vakantie kunnen gaan. Ook gasten die rolstoel-gebonden zijn en lichte zorg nodig 

hebben, zijn van harte welkom. Het Roosevelt Paviljoen heeft alle faciliteiten om hen 

goed te kunnen helpen. Dit is een vakantieweek waar aandacht en persoonlijke zorg aan 

de gasten centraal staat. Hiervoor zorgt een enthousiaste groep vrijwilligers die zich op 

alle mogelijke manieren voor de gasten inzet. Mocht u na het lezen van dit bericht 

ingeschreven willen worden, neem dan contact op met de onderstaande diakenen. Zij 

kunnen u de nodige informatie geven en uiteraard helpen met het invullen van het 

aanmeldingsformulier. Wacht niet te lang want de inschrijving sluit op 9 juli 2022. 

Daarna is het wachten tot u antwoord krijgt of u mee mag of dat u op de reservelijst 

staat. Contact: Karin van der Meer (diaken Dorpskerk - mobiel: 06-138 032 59 

Anja van Alphen (diaken NoorderBrug - mobiel: 06-239 564 09). 

 

 

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

Opdracht en verblijven met hun twee kinderen in Lichinga in 

Mozambique. In de maanden april/mei is er voor de outreach fase 

een Discipelschap Training School (DTS) team vanuit ywam 

Heidebeek aanwezig geweest in Lichinga Mozambique. De familie 

heeft hier volop van genoten. De aanwezigheid van de groep 

heeft voor gezelligheid, aandacht en lekker Nederlands kletsen 

gezorgd. Het doel van het bezoek was, om wat ze geleerd hebben 

en heel veel meer, te gaan gebruiken om de ander te 

zegenen. De maand juni heeft het gezin vakantie in Zuid-Afrika. 

Om daarna te starten met een DTS. Een belangrijke stap waarin 

grote dingen van God worden verwacht. Op de website www.wierstra.nu of via 

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

  

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 

financieel tot 2023.  

De recente nieuwsbrief van juni 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 

  

http://www.wierstra.nu/
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
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Wim v.d. Burg - Kenia 
De bovenste twee foto’s zijn genomen op 14 mei 2022. Ondanks de grote droogte, die in 

Oost-Afrika heerst zijn Tamani Junior School en Farmers’ Court groen en vruchtbaar 

vanwege de irrigatie mogelijkheden. Het heeft wel wat geregend en het is te hopen voor 

de bevolking, dat dit door zal zetten. Het nieuwe schooljaar is op 3 mei begonnen. Het 

wordt dit jaar een bijzonder schooljaar. De Keniaanse regering heeft besloten, dat de 

basisschool 2 jaar korter gaat duren. Dat betekent, dat leerlingen niet meer op 14-jarige 

leeftijd naar de middelbare school gaan, maar net als in Nederland op 12-jarige leeftijd. 

Dit jaar hebben we daarom in november/december 2 examenklassen: een groep 12-

jarigen en een groep 14-jarigen. Leerlingen van het “nieuwe” systeem en leerlingen van 

het “oude” systeem. Hoe zich dat verder ontwikkelt, kan ik op dit moment nog niet goed 

overzien. Alle leerlingen zijn dit jaar geslaagd en inmiddels allemaal naar goede 

middelbare scholen toe. Op één na hebben ze een gratis beurs ontvangen als beloning 

voor uitstekende resultaten tijdens de examens. In augustus zijn er 

presidentsverkiezingen in Kenia. De onderste twee foto’s zijn van juni. 
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Wie ben ik en wat doe ik in de diaconie? 
Ik ben Tineke Mos, getrouwd met Kees en samen hebben we twee 

dochters en een zoon. De kinderen zijn alweer een paar jaar 

uitgevlogen. In het dagelijks leven ben ik doktersassistente bij een 

huisartsenpraktijk. Soms een hectische omgeving in deze bijzondere 

tijden, waarin ik me als een vis in het water voel. Bewegen is niet 

alleen een passie van mij, maar ook een manier om bij te tanken. 

Wandelen, hardlopen, fitness, backpacken. Met een open blik kijk ik 

naar de wereld om me heen. Nieuwe plaatsen, landen, opgaan in een 

andere omgeving. De verwondering over zoveel lieve mensen in deze 

wereld waarin het met de vrede maar niet wil lukken. Als diaken van 

de Noorderbrug hou ik me vooral bezig met de organisatie rondom de voedselbank. 

Dankbaar werk waar ik me graag voor inzet. 

 

Mijn naam is Anja van Alphen. Getrouwd met Arno, samen 

hebben wij 2 zoons en 1 dochter, 3 kleinkinderen en een 4e op 

komst. We ervaren dit als grote rijkdom. Mijn hobby’s zijn 

kaarten maken, piano leren spelen (wat me nietmee valt op 

deze leeftijd), wandelen, kokkerellen, dansen, tennissen. Op 

dit moment ben ik druk bezig met inschrijvingen voor de 

Westlandweek. Het is erg leuk om dat bij de mensen thuis te 

doen en nader kennis te maken. Ook bezoek ik als diaken de 

Westerkerk bij het Westerhonk. Dit jaar zijn de cliënten van 

Westerhonk in oktober bij ons te gast in de kerkdienst. 

 

 

Mijn naam is Henk van Wijk en sinds april 2021 ben ik diaken voor 

de NoorderBrug gemeente. Mijn oorsprong ligt in Scheveningen. 

Mijn vader had een visverwerkingsbedrijf. Regelmatig hielpen wij 

als kinderen mee in de vis, met name de haringtijd was het een 

drukke periode. Tijdens een bezoek aan Canada kwam ik in 

aanraking met de boomteelt wat me zeer intrigeerde. Op jonge 

leeftijd wist ik al dat ik liever in de planten wilde werken dan in de 

vis. Het was dus een logische stap om de middelbare tuinbouw-

school in Boskoop te gaan doen. Na deze opleiding ben ik gestart 

op de Bloemenveiling. Aanvankelijk als keurmeester en later bij 

het bemiddelingsbureau. Na de veiling heb ik bij verschillende 

handelsbedrijven gewerkt. Negen jaar geleden ben ik voor de tweede keer getrouwd met 

Jacobina. We zijn God dankbaar dat het goed gaat en we zijn blij dat we voor de 

NoorderBrug gemeente werkzaamheden mogen verrichten, een actieve en hartelijke 

gemeente waar we ons zeer thuis voelen.  

 
Collectes 

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

(digitale) diensten kunt u met een QR code een bedrag overmaken met uw smartphone. 

Gebruikers van de gemeenteapp kunnen hun bijdrage overmaken via de ’Geven’ optie. 

Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende 

verdeelsleutel 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). 

 

 

http://www.pgsgravenzande.nl/
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Collectes januari t/m april 2022 
1-1-2022 Diaconie ouderencontact 172,50 

2-1-2022 Fam. Wierstra 2121,50 

9-1-2022 Hoop voor Albanië 805,00 

9-1-2022 Jeugd met een opdracht (DNR) 303,50 

16-1-2022 Fam. Vogelaar 1040,50 

23-1-2022 Stichting Tear 1007,90 

30-1-2022 Streekverband De Tien 1028,25 

6-2-2022 KIA Werelddiaconaat 944,73 

6-2-2022 Hoop voor Albanië (DNR) 308,00 

13-2-2022 Schooldienst CBS Kameleon  - Tillift 752,75 

13-2-2022 Schooldienst CBS PWA - Lilianefonds 321,25 

13-2-2022 Schooldienst CBS Wegwijzer - Wim van den Burg 447,00 

20-2-2022 Streekverband De Tien 1056,20 

27-2-2022 Stichting Compassion  2090,83 

6-3-2022 Schuldhulpmaatje Westland 1271,89 

9-3-2022 Diaconie plaatselijk werk 569,13 

13-3-2022 KIA Noodhulp Oekraïne 21191,51 

20-3-2022 Avavieren 1412,39 

27-3-2022 PKN Missionair werk 557,97 

27-3-2022 Fam. Wierstra (DNR) 337,35 

3-4-2022 Streekverband De Tien 1182,27 

10-4-2022 Stichting Mercy Ships  1393,72 

10-4-2022 Passiondienst in De Kiem 333,80 

14-4-2022 Diaconie 231,20 

15-4-2022 Streekverband De Tien 477,80 

17-4-2022 Wim van den Burg 1590,09 

24-4-2022 Streekverband De Tien 973,45 

 

Vergaderingen 

Het moderamen vergaderde op 19 april ter voorbereiding op de vergadering van het 

college van diakenen op 10 mei. In deze vergadering waren twee vertegenwoordigers 

van het Diaconaal Platform Westland te gast. Ook namen we afscheid van Peter ’t Hart 

die vele jaren voorzitter van de diaconie was. Lennert Kaman en Pieter Immerzeel nemen 

samen de voorzittersfunctie van hem over. Ook Bram van Staalduinen nam afscheid na 

vele jaren enthousiaste inzet voor de diaconie. Rineke Heijstek werd welkom geheten als 

nieuwe diaken van de NoorderBrug. Ook vanuit de Dorpskerk zijn er drie nieuwe 

diakenen. Dit zijn Karin v.d. Meer, Neline Looijen en Gerard van Geest. De diaconie is 

ook blij met de diakenen die hun ambtstermijn hebben verlengd. 
 

De diaconie op de website van PG ’s-Gravenzande 
Het jaaroverzicht van 2021 is gereed en te lezen bij het diaconale nieuws 

op de website. Ga naar www.pgsgravenzande.nl tabblad Diaconie. Of klik 

op deze link: https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41 

 
 

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

 

 

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

