
 Diaconaal bericht december 2021-januari 2022 
 

 

1 

 
 

Streekverband De Tien 
De bij het Streekverband De Tien aangesloten 

kerken zamelen elk jaar geld in door acties, 

collecten en giften. Hiermee ondersteunt het 

Streekverband gelijktijdig zes projecten. Elk 

project wordt gedurende 6 jaar ondersteund en 

om de 3 jaar wisselen er 3 projecten. Van de 7 voorgedragen projecten voor dit seizoen 

zijn er 3 gekozen door de aangesloten diaconieën. De nieuw gekozen projecten zijn: 

Stichting Elim 

Het doel van Stichting Elim is om wees- en straatkinderen in West-Kalimantan zorg, 

onderdak, onderwijs en veiligheid te geven. Inmiddels zijn er al een moederhuis, een 

meisjes- en jongenshuis, een school en een gemeenschapshuis gebouwd. 

Stichting De Zaaier is werkzaam in Oost-Congo en doet dit door middel van kleinschalige 

projecten en input van de lokale bevolking. De bevolking voorzien van primaire 

levensbehoefte is hun missie. 

Stichting A cup for Humanity is opgezet om ‘zaadjes van vrede, eenheid en verzoening’ 

te bieden aan iedereen die verzeild is geraakt in de gewelddadige cyclus van conflicten in 

Oost-Congo. 

Na 6 jaren de volgende stichtingen te hebben ondersteund neemt het Streekverband De 

Tien afscheid van de projecten van Wim v.d. Burg, Hart voor Moldavië en Mano a Mano. 

Deze projecten hebben de afgelopen periode bijzonder mooi werk verricht. De overige 3 

lopende projecten zijn: Girls Empowerment Foundation, stichting Jarikin en 

Westland4Gambia. 

 

Kerstgroet en dagboekje 

Vanuit de diaconie werd een mooie Kerstgroet samengesteld. Het was leuk om dit met 

elkaar klaar te maken (een vaas met een orchidee, kerstkaart, boekenlegger en chocola). 

We hopen dat dit door de ouderen goed is ontvangen. Veel gemeenteleden hebben 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het dagboekje voor 2022 kosteloos te bestellen 

via de diaconie. Er werden in totaal ongeveer 165 boekjes (75 voor De Kreek) 

aangevraagd en door de diakenen thuisbezorgd.  

 
 

Vakantieweek Roosevelthuis 
De vakantieweek in Het Roosevelt huis is heel goed verlopen. Ds. Mark Verrips was erbij 

als predikant. Namens de diaconie is er een plantje uitgedeeld. De deelnemers waren 

allemaal zeer enthousiast over de fijne week. De reüniedienst wordt waarschijnlijk 

gehouden op 22 mei a.s. 
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Bedankbericht van Schuldhulpmaatje Westland 
De diaconie ontving een bedankbericht voor de supermarktbonnen die de diaconie heeft 

uitgedeeld in december. Schuldhulpmaatje Westland is blij dat zij haar steentje kan 

bijdragen bij de verdeling van onze gift aan inwoners van Westland die dit echt kunnen 

gebruiken. Het is fijn dat we dit in gezamenlijkheid voor hen kunnen betekenen. 

 

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 

vertellen de verschillende 

diakenen zelf hierover. Dit 

keer de diakenen uit de Uniekerk. 
 
(op de foto vlnr: Dea Schwagermann de Hoog, Helene van den Hil en Gerda Prins-Otten) 

 

Mijn naam is Dea Schwagermann de Hoog. Ik ben geboren in Naaldwijk en in 1966 

getrouwd met Piet Beukers en gaan wonen in de Heenweg. Na 12 jaar verhuisd naar het 

dorp ‘s-Gravenzande. Na het overlijden van mijn man heb ik na een aantal jaren mijn 

huidige echtgenoot Coert Schwagermann ontmoet. De Uniekerk is een kleine gemeente 

waar ik mij thuis voel en sinds mei 2021 ben ik actief in de diakonie en zet mij in voor 

diaconale ondersteuning en de  bazarcommissie, tevens ben ik betrokken de 

vergaderingen van de Giften Advies Commissie. 

 

Mijn naam is Helene van den Hil, geboren en getogen in de Alblasserwaard en heb bijna 

30 jaar in de Krimpenerwaard gewoond. Na mijn (pre)pensioen in 2017 ben ik verhuisd 

naar ’s-Gravenzande en heb ik mijn plaats gevonden in de Uniekerk. Sinds januari 2019 

ben ik daar diaken. Ik ben afgevaardigde van de Uniekerk naar het breed moderamen en 

zorg voor de collecte doorstroom. Samen met mijn twee collega diakenen zorgen we voor 

het reilen en zeilen van de diaconie. Verder bezoeken wij de ouderen in de gemeente. 

Met elkaar hopen we dat corona beperkingen de langste tijd gehad hebben en we weer 

gezamenlijke diensten kunnen vieren en zonder beperkingen kunnen vergaderen. 

 

Ik ben Gerda Prins-Otten en 65 jaar geleden geboren in Den Haag. Samen met mijn 

ouders en broertjes kwam ik op 5 jarige leeftijd naar 's-Gravenzande. Heel blij mocht ik 

na onze verhuizing nog een zusje begroeten. Al heel jong kreeg ik verkering met John, 

met wie ik inmiddels ruim 46 jaar samen ben. Na enkele "kerkelijke" omzwervingen zijn 

wij in de Uniekerk geland. Op 9 juni 2019 ben ik als diaken bevestigd. In november van 

datzelfde jaar werd John koster en help ik hem daarbij, we doen het echt samen. In mijn 

werk en taak als diaken vind ik het contact met de (oudere) gemeenteleden heel 

waardevol. We hebben als diakenen en ouderlingen een prettig samen werkende 

Kerkenraad, waarvan ik veel kan leren. 
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Signaalpunt Eenzaamheid 
Het Diaconaal Platform Westland is onderdeel 

van de kerncoalitie Eén tegen Eenzaamheid. 

Sinds een aantal maanden bestaat het 

signaalpunt eenzaamheid  Westland. Dit 

signaalpunt is er voor mensen die niet weten 

waar ze terecht kunnen met hun gevoelens van 

eenzaamheid of met hun bezorgdheid om een 

ander. Inwoners kunnen via www.signaalpuntwestland.nl een signaal afgeven voor 

zichzelf of voor een ander. De eenzaamheid ontstaat niet alleen doordat iemand te 

weinig contacten heeft, maar ook wanneer iemand in een situatie zit waarin men 

het gevoel heeft niet begrepen te worden. Moeilijk erover kunnen praten of 

schaamte kunnen hierbij een rol spelen. Mail voor specifieke vragen naar Esther 

van Apeldoorn: e.v.apeldoorn@vitiswelzijn.nl 

 

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar) 
Op 16 januari jl. ging Ds. Vogelaar voor in de 

ochtenddienst van de Dorpskerk. Het gezin is in 

Nederland voor een tussentijds verlof.  

In 2018 is Ds. Vogelaar uitgezonden naar 

Indonesië, ter ondersteuning van de kwetsbare 

kerk in Luwu. De Diaconie en de 

Zendingscommissie steunen dit werk financieel.  

De nieuwsbrief van december 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 

U kunt ook Zendingsmaatje worden van de familie 

Vogelaar. Meer informatie hierover vindt u ook op 

de website van PG ’s-Gravenzande (bij Diaconie). 

 
 

Tegemoetkomingen: waar heeft u recht op? 
Weet u op welke toeslagen en landelijke subsidies u recht heeft? En hoeveel leveren deze 

tegemoetkomingen u op? Met de rekentool Bereken uw recht kunt u dat direct nagaan. 

In Nederland zijn allerlei landelijke en lokale tegemoetkomingen. Ze zijn er niet alleen 

voor mensen met een bijstandsuitkering. Ook als u werkt, in loondienst óf als 

zelfstandige, kunt u er recht op hebben. Dat kan u extra geld opleveren. Met Bereken uw 

recht kunt u voor uw persoonlijke situatie nagaan waar u voor in aanmerking komt en 

om welk bedrag het gaat. Ook ziet u direct waar u een tegemoetkoming kunt aanvragen. 

Als u alle gegevens bij de hand heeft, kost u dit 5-10 minuten. U blijft anoniem en de 

berekende bedragen zijn een schatting; u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Bereken 

uw recht is ontwikkeld door het Nibud en Stimulansz.  

Handig om bij de hand te hebben: Loon- of uitkeringsspecificatie, aangifte 

inkomstenbelasting, factuur kinderopvang, specificatie van de huur 

Voor meer informatie: www.berekenuwrecht.nl 

 

 

Supermarktbonnen 
Als dank voor de aankoop van 70 supermarktbonnen heeft Albert 

Heijn korting verleend in de vorm van een hoeveelheid houdbare 

producten (zie foto). Deze producten zijn afgeleverd bij 

Voedselbank Westland. De supermarktbonnen zijn bestemd voor 

personen die een steuntje in de rug verdienen.  

 

 

https://c.spotler.com/ct/m15/k1/z8Vbueb-lS3W5mdpAZDApZy7l6rkn7Wskr6aeHekiVcnIQGUgK0hyeX5kYDlqRVTDcQX8ESx9wzB0x2yPFIFDQ/pj5BjvTyPgyXp9p
mailto:e.v.apeldoorn@vitiswelzijn.nl
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.berekenuwrecht.nl/
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Bericht van Wim van den Burg uit Kenia 

Bericht van 15 januari 2022: 

”De afgelopen 2 weken zijn er 4 terroristische aanvallen gepleegd in de omgeving van 

Mpeketoni, waarbij tot nu toe enkele tientallen mensen de dood hebben gevonden. De 

angst onder de bevolking is ontzettend groot en velen zijn op de vlucht geslagen. Ik ben 

zelf samen met Casey sinds 8 januari terug in Nederland, maar Ann blijft nog een paar 

weken in Kenia om belangrijke werkzaamheden af te ronden.  

Zij is op 14 januari, samen met regeringsfunctionarissen en zwaar bewapende militairen, 

naar de getroffen plekken op werkbezoek gegaan. Het is een aangrijpende gebeurtenis 

geweest. De scholen in het gebied zijn gesloten vanwege mogelijk nieuwe aanvallen. De 

mensen, waaronder veel kinderen, zijn radeloos en getraumatiseerd vanwege de 

gruwelijke gebeurtenissen, die ze met eigen ogen hebben gezien. Wij hebben enkele 

volwassenen onder hen werk gegeven op Farmers’ Court. Bovendien gaan we zeer 

binnenkort voedseldistributies doen in de getroffen gebieden. Die betalen we van giften, 

die in december geschonken zijn.  

De mensen in de aangevallen dorpjes zijn alles kwijtgeraakt en hebben niet eens meer 

een verantwoorde, menswaardige plek om te slapen. Het zijn echt vluchtelingen, die 

niets meer hebben en geen kant op kunnen zonder hulp. Ann beschreef haar ervaringen 

van vandaag als angstaanjagend en schokkend. Hoewel het met de projecten goed gaat, 

schenken wij ook aandacht en hulp aan mensen, die onder erbarmelijke omstandigheden 

moeten proberen te overleven, zoals de mensen op de foto’s. We kunnen niet iedereen 

helpen en het maken van keuzes is in dergelijke gevallen niet eenvoudig, maar we doen 

wat we kunnen binnen de mogelijkheden, die we hebben.” 
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Bericht van 20 januari 2022: Verslag van Ann van den Burg-Kariuki  

De afgelopen dagen waren een bijenkorf van activiteiten op Farmers’ Court. We hebben 

enkele dagen geleden ter plekke eerst een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de 

invloed van de 4 terroristische aanvallen op de bevolking tijdens een bezoek aan het 

getroffen gebied dichtbij Mpeketoni. Er werd besloten om noodhulp te gaan bieden aan 

slachtoffers. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met de plaatselijke autoriteiten hebben we vandaag, 19 januari 2022, 

talrijke gezinnen van een relatief kleine nederzetting voedsel en muskietennetten 

gekregen van het Kenia Project/Tuko Pamoja Stichting. We hadden de plaatselijke leiders 

gevraagd om de meest getroffen gezinnen uit te kiezen in het besef, dat we niet iedereen 

zouden kunnen helpen. De prioriteiten waren: jonge gezinnen met kleine kinderen, 

bejaarden, zieken en zwangere vrouwen. Om 9 uur ’s morgens vertrokken we vanuit 

Farmers’ Court met 70 pakketten om te distribueren. We hadden er 20 extra 

meegenomen voor ernstige gevallen, die we ongetwijfeld ook zouden tegenkomen. We 

haalden de burgemeester op en gingen op weg voor een belangrijke en risicovolle tocht. 

We werden begeleid door 2 Toyota Landcruisers van het leger vol zwaar bewapende 

soldaten. De veiligheid moest gewaarborgd zijn, want de autoriteiten wilden niets aan het 

toeval overlaten. We reden eerst naar Kibaoni Police Station voor een veiligheidsbriefing.   
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De burgemeester stelde ons voor aan een vrouw van ongeveer 40 jaar oud, die alles was 

verloren bij de nachtelijke aanvallen. Gelukkig was haar gezin vlak voor de komst van de 

gewelddadige terroristen gevlucht. De aanvallers vielen de nederzetting in de kleine uren 

van de nacht aan. Ze stalen voedsel, geld en slachtten hun geiten en kippen af. 

Sommigen ervan werden in brand gestoken. Het gezin was afhankelijk van deze dieren 

om te overleven (eieren, melk en vlees). De volgende morgen ging de vader van het 

gezin terug naar de plek des onheils en tot zijn ontsteltenis bleek alles wat ze bezaten 

was vernield en in brand gestoken. Samen met andere gezinnen, die ontheemd waren, 

gingen ze naar het politiebureau waar ze konden “kamperen”. Inmiddels worden er 

gebrekkige onderkomens gecreëerd in klaslokalen. Van modder en takken proberen de 

mensen een schamel, gammel hutje te bouwen. Wij bezochten enkele van deze plekken 

en de tranen welden op in onze ogen bij het aanschouwen van zoveel ellende. De 

mensen proberen er wat van te maken, maar de angst regeert: “Komen de terroristen 

terug?” De mensen zijn wanhopig. Dit is geen menswaardig bestaan, niemand verdient 

het om zo te moeten leven. Maar wat moet je als je zo arm bent en niets hebt.  

We reden nog wat dieper de jungle in naar Juhudi Primary School, want dat was de plek 

waar de distributie zou plaatsvinden. We troffen een geduldig wachtende, zwijgende, 

hoopvolle menigte aan. Sommigen mensen moesten kilometers lopen door de jungle om 

hun pakket op te halen. Uiteindelijk hebben we 70 pakketten uitgedeeld aan de meest 

kwetsbaren. Het maken van keuzes was een zware emotionele taak realiserend, dat er 

meer nodig is, bijv. eenvoudige hutten om enigszins menswaardig in te leven. 

De voedselpakketten bestonden uit: 25 kilo rijst – 24 kilo maismeel – 5 kg. bonen – 1 kg. 

Suiker – 1 kg. spaghetti – 2 stukken zeep – 500 gr. waspoeder – 500 gr. zout – 100 gr. 

theebladeren. Dit is genoeg voor een gezin bestaande uit 5 personen voor ongeveer 3 

weken. Het project heeft dit alles bekostigd uit eigen ingezamelde middelen. Wij danken 

u voor uw vertrouwen samen met de onontbeerlijke morele en financiële steun. 
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Hulpvragen Vitis Westland 

  

Hulpvraag Gegevens  Datum 

aanvraag 

Door wie 

2 Huiswerkondersteuners 
gezocht! 
Locatie: in ’s-Gravenzande 

Dagen: Maandag t/m vrijdag 

Tijd: 09.00 – 12.00 uur 

Wat: huiswerkbegeleiding 

Duur: Onbepaalde tijd. 

Heeft u altijd al bij willen dragen 
aan de ontwikkeling van kinderen? 
Lijkt het u leuk om kinderen te 
ondersteunen bij het maken van 
huiswerk? Reageer dan snel! 

Wij zijn op zoek naar 1 á 2 
vrijwilligers voor onbepaalde tijd, 
die samen met een 
huiswerkprofessional een groep 
kinderen (basisschool leeftijd) 
ondersteunen bij het maken van 
hun huiswerk.  
De kinderen hebben verschillende 
achtergronden en 
ontwikkelingsniveaus. Het 
schoolniveau zal per kind ook 
variërend zijn. Het is de bedoeling 
dat de kinderen van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 
hun huiswerk maken. De 
groepsgrootte varieert per week en 
in overleg zal de bezetting 
ingepland worden.  
 
Voor meer informatie en 
aanmelden graag contact 
opnemen met David van Beekum 
06-83717499 of 
d.v.beekum@vitiswelzijn.nl.  

Hoor graag van u! 

19-01-2022 Vitis Welzijn 
Welzijnsadviseur 
David van Beekum 
06-83717499 
d.v.beekum@vitiswelzijn.nl 

Enthousiaste gastvrouwen 
/ gastheren 
Het betreft de dinsdag- of 
donderdagmiddag van ca. 
13:00 uur tot 17:00 uur. In 
overleg kunnen de 
werktijden ook onderling 
verdeeld worden. 

  

In wijkcentrum Larix spelen de 
bezoekers op dinsdag- en 
donderdagmiddag bridge. Bent u 
de enthousiaste gastvrouw/ 
gastheer die onze deelnemers 
ontvangt met een glimlach en een 
kop koffie? Verder bestaan de 
werkzaamheden uit het openen en 
klaarzetten van de zaal, verzorgen 
van de consumpties, na afloop 
opruimen en een stukje 
administratie. We zijn op zoek naar 
iemand die makkelijk contact legt 
met de bezoekers en deze functie 
zelfstandig kan vervullen.  

24-09-2021 Vitis Welzijn 

Wijkcentrum Coördinator 

Kirstin Nennie 

06 – 14 604 103 of 

k.nennie@vitiswelzijn.nl 

  

  

Jongenskleding gezocht! 

  

Voor een gezin in nood zoeken we 

jongenskleding maat 92 shirts en 

80 broek. Heeft u toevallig, of uw 

netwerk, nog jongenskleding over 

en in maat 92 shirts en 80 in 

broekmaat? Het zou fantastisch 

zijn als u dat dan wilt schenken 

aan de jongen. Deze hulpvraag 

komt vanuit het JGZ. 

  Vitis Welzijn 

Welzijnsadviseur 

David van Beekum 

06-83717499 
d.v.beekum@vitiswelzijn.nl 

mailto:d.v.beekum@vitiswelzijn.nl
mailto:d.v.beekum@vitiswelzijn.nl
mailto:k.nennie@vitiswelzijn.nl
mailto:d.v.beekum@vitiswelzijn.nl
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Collectes in Coronatijd: uw bijdrage is onmisbaar 

Gelukkig mogen we weer naar de kerk. Het blijft echter belangrijk om de collecte-

opbrengsten op peil te houden. Uw bijdrage is onmisbaar. Elke zondag wordt er 

gecollecteerd voor Diaconie, Kerkbeheer en Zending. Tijdens de 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.    

  

Hulpvraag Gegevens  Datum 

aanvraag 

Door wie 

Koks  eenvoudige 

maaltijden 

(meerdere)  

Invulling naar eigen 

agenda 

Zoals jullie misschien weten, heeft 

Hospice Beukenrode een 2e locatie in 

’s-Gravenzande geopend. Voor hun 

gasten serveren zij graag elke dag 

een warme maaltijd. Hiervoor hebben 

zij een groot team vrijwillige koks 

nodig. Dit team vult zo zelfstandig 

mogelijk de kookdiensten in. Enige 

flexibiliteit is wel gevraagd. Het kan 

zijn dat de gasten die van het Hospice 

gebruik maken geen trek hebben in 

eten. Dan wordt er niet gekookt en 

hoeft de kok niet te komen. 

Hoe groter het team is hoe 

makkelijker de diensten worden 

ingevuld.  

09-08-2021 Vitis Welzijn 

Wijkcentrum 

Coördinator 

Kirstin Nennie 

06 – 14 604 103 of 

k.nennie@vitiswelzijn.nl 

  

  

Gastvrouwen / 
heren 
Zorgvrijwilligers 
Warme zorg aan 
huis 
Invulling naar eigen 
agenda 

De gasten die in Hospice Beukenrode 

locatie ’s-Gravenzande verblijven 

hebben zeven dagen per week zorg 

nodig. Hiervoor zijn de hiernaast 

opgesomde vrijwilligers nodig. Als u 

interesse heeft, dan breng ik u graag 

in contact met de coördinatoren van 

Beukenrode locatie ‘s-Gravenzande.  

Het is een fijne en zeer gewaardeerde 

werkomgeving. U kunt enorm veel 

betekenen om de laatste levensfase 

van de gasten zo comfortabel 

mogelijk te maken. 

 09-08-2021 Vitis Welzijn 

Wijkcentrum 

Coördinator 

Kirstin Nennie 

06 – 14 604 103 of 

k.nennie@vitiswelzijn.nl 

        

        

http://www.pgsgravenzande.nl/
mailto:k.nennie@vitiswelzijn.nl
mailto:k.nennie@vitiswelzijn.nl
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Geven via de gemeente-app 

De gemeenteleden van De Nieuwe Rank en de NoorderBrug willen we graag wijzen op 

het gebruik van de Geven-optie in de gemeente-app. Geven via deze mogelijkheid is aan 

te bevelen aangezien de kerk per betaling via de QR code € 0,20 aan de serviceprovider 

betaalt. Bij gebruik van de gemeente-app zijn de kosten voor de gebruiker. Het bijdragen 

gaat gemakkelijk via een opwaardeertegoed. De kosten per opwaardering zijn sinds 

januari 2022 verlaagd naar € 0,29. Dit bedrag wordt samen met uw opwaardeersaldo 

van uw bankrekening afgeschreven. U begrijpt: hoe hoger het bedrag dat u opwaardeert, 

hoe lager de kosten zijn. Het gebruik van de gemeente-app is gratis. 

 

Collecte overzicht oktober-november 2021 

1-10-2021 Huwelijk (Stichting Achter de regenboog)       324,09  

3-10-2021 PKN Kerk en Israël    1.260,53  

3-10-2021 Stichting Messiasbeleidende Joden (DNR)       313,00  

10-10-2021 Streekverband De Tien    1.571,88  

17-10-2021 KIA Werelddiaconaat    1.160,07  

17-10-2021 Fam. Wierstra (DNR)       358,00  

24-10-2021 Diaconie plaatselijk werk    1.600,36  

31-10-2021 Stichting Oost Europa Commissie Maasdijk       980,60  

31-10-2021 Jeugd met een opdracht (DNR)       270,00  

3-11-2021 Stichting Compassion       955,70  

7-11-2021 Voedselbank Westland    2.513,62  

14-11-2021 Streekverband De Tien    1.578,35  

21-11-2021 PKN Pastoraat    1.182,25  

21-11-2021 Stichting Oost Europa Commissie Maasdijk (DNR)       215,50  

28-11-2021 Diaconie jongerenwerk    1.548,82  

 
 

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

