Diaconaal bericht december 2018

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)
We ontvingen een actueel nieuwsbericht van december
2018. U kunt het lezen op de website van PG
’s-Gravenzande (bij Diaconie) of via deze link:
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaarde
c18_20181222170636.pdf
U kunt het project ook volgen via Facebook:
https://www.facebook.com/laurensjan.vogelaar
De opbrengst van de zendingsbussen van de maanden
juli, augustus, september en oktober 2018 was bestemd voor het werk van Ds. Vogelaar.
Namens de gemeente kon er een bedrag van € 4.143,28 worden overgemaakt. De
Zendingscommissie dankt iedereen hartelijk voor deze bijdragen.

Kerstvieringen op 11 december (De Brug en 12 december (De Kiem)
Op 11 december jl. werd er een mooie kerstviering gehouden in De Brug met
medewerking van gospelgroep Reveil, Ds. De Kwaadsteniet en Cor van der Meer achter
het orgel. Samenzang, gedicht, gebed en koorzang wisselden elkaar af. In de
overdenking stond Lucas 2, vers 1 t/m 20 centraal. Na de pauze was er een heerlijke
broodmaaltijd.
Ook de kerstviering op 12 december in De Kiem was een mooi feest, met jong en oud.
Het kinderkoor Kinneret trad op met enthousiast gezongen liedjes. De kinderen zelf
zagen er ook prachtig uit. Wim Heus leidde de viering waarin o.a. het gedicht ”Wees stil
en kom wat dichterbij” werd gelezen. Er was ook in deze viering een goed verzorgde
broodmaaltijd. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze vieringen.

Buurtrestaurant Bij Mekaar
Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdag van de maand in De Brug
aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50, exclusief consumpties. U
kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de website http://www.bijmekaar.nl
of tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-221 362 71.
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Stichting Avavieren voorgedragen voor de
”Meer dan Handen” vrijwilligersprijs 2019
Avavieren is voorgedragen voor de Meer dan Handen
vrijwilligersprijs 2019. Gemeente Westland heeft, op advies
van Vitis Welzijn en Vrijwilligersplatform Westland, de stichting Avavieren voorgedragen
voor deze waarderingsprijs van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Wethouder Piet Vreugdenhil (zorg en welzijn) licht de voordracht toe: ‘Mantelzorgers
hebben een belangrijke, maar vaak zware taak. Door dit Westlandse initiatief komen
ouders op adem met de wetenschap dat er ook goed wordt gezorgd voor hun dierbaren.
De toewijding van de vrijwilligers naar het gezin, maar juist ook naar elkaar is
bewonderenswaardig.’ Hans Prins, oprichter van Avavieren, roept iedereen op om te
stemmen: ‘Wij zijn vereerd met de voordracht en de aandacht die ons initiatief hiermee
krijgt. Deze vrijwilligers steunen niet alleen de gezinnen die hier komen, maar ook
elkaar. Een bijzondere groep mensen die het verdient om in het zonnetje gezet te
worden. Mogen wij op uw stem rekenen?’ Stemmen kan met elk emailadres tot en met
11 februari 2019 via www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/avavieren U ontvangt een mail
om uw stem te bevestigen. De prijzen worden uitgereikt op 15 februari 2019.

Nieuwe projecten Streekverband De Tien
Eind november heeft het Streekverband De Tien (de 10 Westlandse diaconieën) via een
stemming drie nieuwe projecten gekozen die voor een periode van vijf jaar gesteund
gaan worden. Dit zijn: Stichting Girls Empowerment Foundation, Stichting Jarikin en
Stichting Westland4Gambia. Op pagina 3 vindt u een artikel uit het AD van 20 november
2018 over het 50-jarig bestaan van het streekverband.

Collecteoverzicht
datum

doel

4-11-18 KIA Zending

opbrengst
1.294,36

7-11-18 Dankstond (alleen Wijk 1)

306,45

11-11-18 KIA binnenlands diaconaat

1.057,54

18-11-18 Streekverband de 10

1.779,57

25-11-18 Stichting Ontmoeting Hoek van Holland

1.474,40

TOTAAL

5.912,32

Vergaderingen
Op 8 januari a.s. vergadert het moderamen, als voorbereiding op de vergadering van het
college op 22 januari a.s.

Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom via arjanhan@kabelfoon.nl De diaconale berichten zijn
te lezen via https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90
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