Diaconaal bericht december 2019-januari 2020

Jongerenreis Albanië – oktober 2020
Lijkt het je leuk om in een heel ander land de handen uit de mouwen
te steken voor je naaste? En dat samen met meer jongeren uit
’s-Gravenzande? Dan is dit bericht iets voor jou! In 2017 en 2018
heeft de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande hulpvaardige en
eyeopener jongeren hulpreizen georganiseerd naar Roemenië en
Albanië. In 2020 wordt opnieuw een jongeren hulpreis georganiseerd!
In de herfstvakantie, van 16 tot 23 oktober, gaan we met een groep
jongeren naar Albanië. In de stad Shkodër werkt pastor Klodi onder
de arme bevolking in de regio. De bedoeling is dat we samen met
pastor Klodi aan de slag gaan met allerlei praktische hulp en dat we
gezellige activiteiten organiseren voor jongeren uit de buurt. Heb je
interesse? Kom dan naar de informatieavond op maandag 17
februari a.s. om 20.00 uur in De Brug. Er is ruimte voor maximaal
12 deelnemers. Leeftijd: vanaf 17 jaar. De diaconale jongeren hulp
wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente
‘s-Gravenzande. Voor meer informatie kun je terecht bij Dennis de
Kiewit, Rederijkerslaan 19, tel. 06-53255842.
Email: dennisenmarian@caiway.nl

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)
Op zondag 16 februari a.s. zal Ds. Vogelaar, tijdens zijn verlof in Nederland, een dienst
leiden in de Dorpskerk. 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/vogelaarjul19_20190704110806.pdf

Kerstvieringen
De Brug op 17 december 2019
De kerstcommissie had deze middag voorbereid en het was weer fijn dat ze op een grote
groep vrijwilligers kon rekenen die spontaan hadden toegezegd te komen helpen in de
voorbereiding en op de kerstviering zelf. De Brug was in kerstsfeer gebracht door
Maarten ’t Hart en zijn team. Om 15.00 uur druppelden de gasten binnen, waaronder een
groep vanuit De Kreek die op uitnodiging waren gekomen, waardoor we uiteindelijk met
141 gasten waren. Er werd koffie en thee geschonken met een lekker stuk banketstaaf.
Voorafgaand aan de viering was een welkomstwoord van Paula van der Meer, voorzitter
van de kerstcommissie, waarna Ds. Verweij voorging in de viering. Het koor Vivace uit
Poeldijk gaf de kerstviering extra luister. Zij zongen prachtige liederen, helemaal in
kerstsfeer. Traditionele kerstliederen die iedereen kon meezingen onder orgelbegeleiding
van Sebastiaan Philippa, de dirigent van het koor, en liederen die het koor zelf ten
gehore bracht. De overdenking van Ds. Verweij ging over “Zo wijs als dit kindje Jezus.
Wie wijs is als Jezus gaat naar de kwetsbaren toe”.
Het koor sloot af met “Sussex Caroll” en werd in een
dankwoord heel hartelijk bedankt. In de pauze de
werd de broodmaaltijd voorbereid. Na het gebed voor
de maaltijd volgde een uitgebreide broodtafel. De
maaltijd werd afgesloten met een dankwoord aan een
ieder die in welke vorm dan ook had bijgedragen aan
de geslaagde middag. Er werd afgesloten met het
zingen van “Ere Zij God”, begeleid door Jan Visee op
het orgel. Bij de uitgang was er een collecte die
€457,85 heeft opgebracht.
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Kerstvieringen (vervolg)
De Kiem op 18 december 2019
Rond 3 uur kwamen de eerste mensen binnen; ze werden verwelkomd door de
vrijwilligers. Er was koffie met banketstaaf. De zaal was gezellig gemaakt en de sfeer zat
er al snel in. Peter ’t Hart heette ons van harte welkom als voorzitter van de diaconie en
daarna ging Corine Huizenga voor tijdens de dienst met als thema: “Een gat in de lucht!”
We mogen een gat in de lucht springen dat God ons Zijn Zoon heeft gegeven, Jezus;
onze Redder! Ongeacht wie we zijn is het onze taak om dat door te geven aan de
mensen om ons heen. We zijn allemaal nodig om dat goede nieuws door te geven! Esther
van Marrewijk heeft ons muzikaal begeleid met de dwarsfluit, een mooi voorbeeld van
jeugddiaconaat!. Na het zingen van mooie Kerstliederen en een lekker drankje of
advocaatje in de pauze hebben we met de vrijwilligers
de tafels gevuld. Ronald van Gaalen en zijn team
hadden veel lekkers voorbereid. We hebben ervan
genoten en wat zagen de tafels er mooi uit. Een
soepje vooraf, lekkere broodjes en als laatste een
toetje wat er bijna te mooi uitzag om op te eten. Het
was een heerlijke Kerstmaaltijd, er is genoten van het
feest van Kerst, van het Kind voor ons geboren, van
de maaltijd en van elkaar. Hartelijk dank aan iedereen
die heeft meegewerkt.

Financiële ondersteuning
De diaconie verzorgt jaarlijks in december financiële ondersteuning aan mensen door
middel van supermarktbonnen. Ook dit jaar werden er weer op een 40-tal adressen
bonnen overhandigd.

Kerstattenties
Ook dit jaar werden er weer met de hulp van veel gemeenteleden kerstattenties
samengesteld en bezorgd bij onze oudere gemeenteleden.

Nieuws uit Kenia
Tamani Junior School in Mpeketoni/Kenia heeft via het Kenia Project meer dan 100
gesponsorde kinderen uit armoedige kansarme milieus. De Cees Kant Stichting uit
Arnhem (http://www.ceeskantstichting.nl) sponsort er 9. Er deden 17 leerlingen in totaal
examen en allemaal zijn ze geplaats op uitstekende nationale middelbare scholen.
Bovendien zijn ze allen verzekerd van sponsoring gedurende 4 jaar op de middelbare
scholen waar ze in januari naar tot gaan als het nieuwe schooljaar 2020 begint.
Het mooiste van een goede opleiding is, dat niemand die kan afpakken. Zie ook:
www.wimvandenburg.nl

Zendingsproject november/december 2019 en januari t/m maart 2020
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Buurtrestaurant Bij Mekaar in De Brug
In het buurtrestaurant Bij Mekaar De Brug wordt door een aantal
vrijwilligers een verantwoorde 3-gangen maaltijd klaargemaakt en
geserveerd. De opzet van Bij Mekaar is om mensen met elkaar in
contact te brengen door samen aan een gezonde maaltijd deel te
nemen en gezellig de maaltijd af te sluiten met een kopje koffie of
thee. Het buurtrestaurant is open om 17.30 uur, op de 1e en 3e
dinsdag van de maand. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50, inclusief koffie/thee.
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.

Collecte overzicht (oktober/november/december 2019)
6-10-2019 PKN kerk en Israël
6-10-2019 Steun Messiasbelijdende Joden (DNR)
13-10-2019 KIA Werelddiaconaat

765,94
258,99
1.057,71

13-10-2019 Compassion (DNR)

548,05

20-10-2019 Streekverband De Tien

663,31

20-10-2019 Jeugd met een Opdracht (DNR)
27-10-2019 Stichting Edukans
3-11-2019 Stichting Chris en Voorkom
6-11-2019 Diaconie

589,91
1.256,37
1.399,33
306,55

10-11-2019 Voedselbank Westland

1.795,06

17-11-2019 Streekverband De Tien

1.249,94

24-11-19 Hospice Westland Beukenrode

1.828,72

1-12-19 Stichting East African Care

1.409,45

8-12-19 Noodhulp Albanië

2.254,55

15-12-19 Diaconie
17-12-19 Kerstviering ouderen 'De Brug'
18-12-19 Kerstviering ouderen 'De Kiem'
22-12-19 Streekverband De Tien

1.350,62
457,85
383,85
1.500,23

22-12-19 Je mag er zijn ‘t Westland' (Kinderkerstfeest)

225,30

24-12-19 Via Raad voor de Kerken

688,29

25-12-19 Fam. Wierstra 'De Nieuwe Rank'

605,71

25-12-19 KIA Kinderen in de knel
29-12-19 St. Oost-Europacommissie Maasdijk

2.001,44
858,09

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 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

3

