Diaconaal bericht december 2017

Kerstgroeten
Het is en was weer een hele klus: ruim 750 tasjes moesten worden bezorgd. Vele
wijzigingen en adressen om in te delen. Globaal is dit gelukkig goed verlopen.
Verbeteringen worden nog aangebracht. Heel veel dank aan bezoeksters, coördinatoren
en chauffeurs om dit mogelijk te maken. Zonder u geen kerstgroet. Naast de mensen
van 77 jaar en ouder kregen ook de bewoners van De Kreek, De Rederijker en
Sonnevanck een kerstgroet. Behalve de tasjes met inhoud, ook fruitbakken en extra
lekkere koekjes. Het was een feest om de blijdschap te zien bij ontvangst hiervan.

Kerstvieringen
Terugblik Kerstviering in De Brug op 12 december 2017
Ondanks de slechte weersomstandigheden was er toch een volle grote zaal. Een nieuwe
opstelling, met veel ronde tafels. Naar aanleiding van de reacties voor herhaling vatbaar.
Al voor aanvang kwamen de mensen binnen. Daarna werden zij voorzien van koffie en
een heerlijke traktatie. Om 15.30 uur begon de viering. Met medewerking van Ds. Pieter
Nauta, muzikale medewerking van Westland Brass en Cor van der Meer achter het orgel.
Samenzang, gedicht, gebed en muzikale intermezzo’s wisselden elkaar af. Het Lukas
evangelie hoofdstuk 2 de verzen 1 t/m 20 stonden centraal in de overdenking. Een pauze
waarin gelegenheid was elkaar te ontmoeten. Intussen werden de tafels voorzien van
heerlijke ingrediënten voor de broodmaaltijd. Een dankwoord voor een ieder die op welk
gebied dan ook heeft meegewerkt. Ter afsluiting werd het “Ere zij God” gezongen.
De collecte bij de uitgang heeft het mooie bedrag van € 496,50 opgebracht.
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Terugblik Kerstviering in de Kiem op 13 december 2017
Wat was het een fijne middag! Al ver voor het begin van de viering kwamen onze gasten
binnen en zochten een plekje in de mooi versierde zaal. En al direct was er die
verbondenheid, het gezellig samen zijn met een kopje koffie en banketstaaf. Ds. Hans
Meijer leidde de viering. Westland Brass zette de toon, begeleidde de welbekende
Kerstliederen en speelde een aantal liederen tijdens het intermezzo. In de pauze was er
onder het genot van een lekker drankje volop tijd voor gesprek met elkaar. Ronald van
Gaalen met zijn team zorgde voor een heerlijke broodmaaltijd met een soepje vooraf en
een “kunstwerk” toetje na. Je moet erbij geweest zijn om te weten hoe kunstig en
heerlijk dat was! Bedankt! Aan allen die hebben meegewerkt om er een mooie middag
van te maken en vooral dank u wel aan u die gekomen bent om het feest van het
Nieuwgeboren Kind mee te vieren. Na het gezamenlijk “Ere zij God” sloten we de middag
af, met ons meedragend de verzekering dat “Zijn Naam de Enige op aarde is die de mens
Redding biedt”.

Somali Youth Night
Op 22 december jl. stelde de diaconie De Brug beschikbaar voor de Somali Youth Night,
georganiseerd door Dutchfeatures. De bijeenkomst was bedoeld om geld in te
zamelen voor de getroffenen in Somalië. Het geld dat werd ingezameld werd
gedoneerd aan Somali Faces! Zij zorgen ervoor dat de mensen in Somalië voorzien
worden van medische hulp, voedsel en alle andere benodigdheden.

Opbrengst diaconale collectes november 2017
1-11-17
5-11-17
12-11-17
19-11-17
26-11-17

Diaconie
IJM (International Justice Mission)
Vluchtelingkinderen in Nederland KIA
St. Hart voor Moldavië (De Tien)
Hospice Westland

217,80
1.532,84
1.019,32
1.593,19
1.735,98

Vergaderingen
Op 23 januari a.s. vergadert het moderamen van diaconie, als voorbereiding op de
vergadering van het college van diakenen op 6 februari a.s.
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Namens de diaconie: Hanneke van Staalduinen.
Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom op arjanhan@kabelfoon.nl.
De diaconale berichten zijn te lezen via https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90
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