Diaconaal bericht augustus-september 2020

Niet alleen
De gevolgen van het coronavirus zijn onverminderd merkbaar.
Lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties
verbinden via #Nietalleen hulpinitiatieven en hulpvragers 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. Meer informatie:
www.nietalleen.nl. Zoekt u zelf hulp en/of advies, of kent u
mensen die op kleine schaal een financiële bijdrage kunnen
gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen met de diaconie
via het e-mailadres: diaconie@pgsgravenzande.nl

Collectes in Corona tijd: uw bijdrage is onmisbaar
In deze tijd van beperkt kerkbezoek is het belangrijk om de collecteopbrengsten toch op
peil te houden. Uw bijdrage daarin is onmisbaar. 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. Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw
gift, dan wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd: Diaconie 65%,
Kerkbeheer 25% 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
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).

Kerstvieringen
In verband met de ontwikkelingen rond het corona virus zullen de kerstbijeenkomsten
voor de ouderen in onze gemeente hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan.

Collecte voor noodhulp Libanon
Meer dan 200 doden, ruim 5.000 gewonden
en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat
waren de gevolgen van de explosie op 4
augustus jl. in de haven van Beiroet, de
hoofdstad van Libanon. De diaconie besloot
om de collecte op 30 augustus jl. via het
christelijk noodhulp cluster te bestemmen
voor noodhulp aan het getroffen gebied.

Actie Voedselbank Westland
Op 28 en 29 augustus jl. heeft een aantal diakenen zich
ingezet voor een inzamelingsactie bij onze plaatselijke
Albert Heijn. Klanten konden producten uit de winkel
doneren voor de Voedselbank Westland.
Er werden 35 kratten met boodschappen ingezameld, een mooi resultaat!
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Stichting Avavieren en actie Warm Hart
Stichting Avavieren is genomineerd bij de actie Warm Hart van de
KRO-NCRV. Door middel van stemmen kan de stichting een mooi
geldbedrag winnen. Help Avavieren aan een stem door te klikken op deze link:
https://warmhart.kro-ncrv.nl/goede-doelen/stichting-avavieren. Je ontvangt een mail om
je stem te bevestigen. Help mee om strandmatten te kopen zodat mensen met een
beperking in hun rolstoel bij zee kunnen komen. De stemronde loopt tot 14 november
2020.

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 hun website www.wierstra.nu of
via #familywierstra op instagram is er meer informatie te vinden over hun werk. Bekijk
hier een actueel filmpje: https://youtu.be/mPs1fpVYjf4

Nieuws van Wim van der Burg uit Kenia
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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 nieuwsbrieven vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande of via
deze link:
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaarjun20_20200622083317.pdf
Of ga naar: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourinavogelaar/home?user_id=110055

Vergaderingen
Op 1 september jl. vergaderde het moderamen. In de vergadering van het college van
diakenen op 15 september jl. konden we vier nieuwe diakenen welkom heten, nl. Petra
van der Kruk, Lida Storm, Wim Gideonse en Anne van Daalen. Tevens was Ester
Metselaar te gast, de nieuwe jeugdwerker, die ons vertelde over haar werk in onze
gemeente. Met haar is ook van gedachten gewisseld over de vormgeving van het
jeugddiaconaat.
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Landelijke diaconale dag op 7 november a.s.
De Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 7 november a.s. wordt een online evenement
boordevol sprekers, webinars, muzikale optredens van o.a. Sela en interactieve sessies.
Sprekers als Clara Sies, oprichtster van de Voedselbank, komen aan het woord en
uitgezonden medewerker Wilbert van Saane beantwoordt live vanuit Beiroet vragen uit
het land. Diakenen, zwo-commissies, predikanten: iedereen met een hart voor diaconaat
kan meedoen aan deze online dag. Het thema van deze 125e Landelijke Diaconale Dag is
'Samen leven doe je niet alleen'. Samen staan we voor geloven in delen, dichtbij en ver
weg!
Voedselbanken niet nodig?
In het morgenprogramma vragen we Clara Sies hoe diakenen eraan kunnen bijdragen
dat voedselbanken in de toekomst niet meer nodig zouden zijn. Spannende vraag aan de
oprichtster van Voedselbank Nederland. Uitgezonden medewerker Wilbert van Saane
praat ons bij over de situatie in Beiroet 3 maanden na de verwoestende explosie en
vertelt over zijn werk met christelijke theologiestudenten in het Midden Oosten.
De muzikale omlijsting van de morgen wordt verzorgd door de bekende band Sela, die al
jaren nieuwe liederen voor de kerk van nu uitbrengt en de band Mensenkinderen, die op
verfrissende en eigentijdse manier gezangen uit het Liedboek ten gehore brengt.
In de middag is er een keur aan webinars, waar interactief aan kan worden meegedaan.
U wordt geïnformeerd over de verschillende thema´s op het gebied van diaconaat in
binnen- en buitenland en er is uitgebreid de tijd om vragen te stellen of even in kleinere
groepjes online te spreken. Dit alles wordt verzorgd door ons technische team achter de
schermen.
Kijk voor alle informatie op: https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/landelijkediaconale-dag-on-tour-2020/
De Landelijke Diaconale Dag online is op zaterdag 7 november a.s. de hele dag live te
volgen via kerkinactie.nl/lddonline.

Dankbaar
Begin november vieren protestantse kerken in het hele land
traditiegetrouw ‘dankdag’. Kunnen we dit jaar eigenlijk wel
dankbaar zijn, nu de coronacrisis ons leven zo ingrijpend
beïnvloedt? Scriba ds. René de Reuver: “We gaan door een
moeilijke tijd, dat geldt voor veel mensen persoonlijk en dat
geldt voor ons als kerk. Nu veel zekerheden ons uit handen
worden geslagen komt het aan op vertrouwen. Juist nu we
ervaren dat het leven niet maakbaar is, worden we erbij
bepaald dat de toekomst aan God is. Zijn goedheid houdt
ons staande.”
Met andere ogen
Oefenen in dankbaarheid maakt mensen tevredener en optimistischer, zo blijkt uit
verschillende onderzoeken. Het doet ons goed om stil te staan bij de mooie momenten
en goede dingen in ons leven - hoe klein ook. In geloofsperspectief krijgt dankbaarheid
nog een diepere laag. Marleen van der Louw ervoer dat zelfs in een tijd van diepe rouw,
zo schrijft ze in het boekje #Dankbaar. “Geloof belooft niet dat er geen moeiten en
verdriet meer zullen zijn. Geloof belooft wel dat je met andere ogen leert kijken. Je
zegeningen leert tellen. Dat je dat wat God wél geeft mag leren zien. Dan kun je steeds
makkelijker de knop omzetten en zeggen: ik stop met mopperen en richt me op wat
goed is.”
Handvatten
Hoe doe je dat concreet, leren kijken met andere ogen? Het boekje #Dankbaar probeert
handvatten te ontwaren in de levens van vier Bijbelse personen: David, Salomo, Jezus en
Paulus. Op verschillende wijzen laten zij iets zien van vertrouwen, ontvankelijkheid en
dankbaarheid. Naast korte overdenkingen bevat het boekje reflectievragen, citaten en
gebeden. Het is daarmee met name geschikt voor persoonlijk gebruik.
Bestel het boekje gratis via petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar. Het boekje wordt begin
november verzonden.
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Collecte overzicht juni-juli 2020
datum

doel

7-6-2020 Stichting ZOA
14-6-2020 Stichting Leren van elkaar Peru

opbrengst
1.129,74
1.191,20

21-6-2020 KIA wereld vluchtelingendag

675,01

21-6-2020 Fam. Gosseling (DNR)

377,33

28-6-2020 Streekverband de tien

1.451,40

28-6-2020 Girls Empowerment Foundation (DNR)
5-7-2020 KIA binnenlands diaconaat
5-7-2020 Joy4Joep (DNR)

290,55
1.285,80
264,23

12-7-2020 Diaconie

1.824,59

19-7-2020 Voedselbank Westland

1.634,30

26-7-2020 Stichting Exodus

1.157,21

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 kunt u mailen naar arjanhan@kabelfoon.nl
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