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Steun Oekraïne –  

Help mee met Kerk in Actie 
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk 

veel leed voor de mensen daar. Ons hart en 

onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie 

geeft via lokale kerken en partnerorganisaties 

in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die 

op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. 

De kracht van kerken is dat die overal 

onderweg opvangmogelijkheden hebben. In 

elk dorp zijn er plekken ingericht voor 

onderdak en wordt er voedsel en kleding 

uitgereikt. Uw steun voor de slachtoffers van 

het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie 

en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, 

handdoek en een slaapzak. Geef op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'.  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/kerk-in-actie-start-noodhulp-oekraine/ 

 

Werkgroep ’s-Gravenzande helpt Oekraïne 
De werkgroep is begonnen met het inzamelen van goederen in De Brug. Er komt veel 

kleding en speelgoed. De vraag van de gemeente voor volgende week luidt: 83 

welkomstpakketjes met minimaal tandenborstel, pasta, deo, kam/borstel. Daarnaast zijn 

er veel goederen nodig die op de facebookpagina “Westland voor Oekraïne” worden 

vermeld: Dagcrème, Labello, reiniging/facewash, wattenstaafjes, blokken zeep, 

douchegel, bodylotion, talkpoeder, vaseline, damesondergoed/sokken, kinderondergoed/ 

sokken, schoonmaakmiddelen, nagelvijl/knippers, borstel/kam, scheerapparaat, 

spiegeltje, sporttassen, multitool, step, strepsils, hoesttabletjes, ORS, Ibuprofen 400mg. 

Kijk maar wat u kunt deze week kunt bijdragen. 

Het vakantiepark Vlugtenburg heeft de eerste 

groep vluchtelingen opgevangen. In het Carlton 

hotel te Naaldwijk en bij arbeidsmigranten-

huisvesting Elsenbosch worden de volgende 

groepen vluchtelingen gehuisvest. De 

verwachting is dat het er 400 zullen worden, 

waarschijnlijk meer. Op 16 maart jl. konden we 

op NPO2 om 19.00 uur een uitzending zien van 

de opvang bij Arie en Corine Bongaards. Een 

warm en boeiend inkijkje in de mogelijkheden 

van particuliere opvang.  

Openingstijden De Brug: donderdag 24 maart en vrijdag 25 maart (15.00-17.00 u), 

zaterdag 26 maart (10.00-12.00 uur), vrijdag 1 april (15.00-17.00 u) en zaterdag 2 april 

(10.00-12.00 u), vrijdag 8 april (15.00-17.00 u) en zaterdag 9 april (10.00-12.00 u). 

Heeft u aanvullende ideeën, dan kunt u deze mailen naar de diaconie: Peter ’t Hart 

(peet@kwekerij-thart.nl). Mark Verrips 

 

Voorjaarsactie Voedselbank 
De diaconie bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de 

inzamelingsactie voor de Voedselbank Westland op 13 en 

14 maart jl. Met het grote aantal producten dat is 

ingeleverd konden we veel volle dozen en tassen inleveren 

bij de Voedselbank. Wat mooi dat we zo met elkaar als 

wijkgemeenten oog hebben voor diegenen die deze extra 

hulp hard nodig hebben. Hartelijk dank hiervoor!  

 

Foto: Aart Quak, voorzitter Voedselbank Westland, met de 

ingezamelde producten 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/kerk-in-actie-start-noodhulp-oekraine/
mailto:peet@kwekerij-thart.nl
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Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne  
Vorige week was heel bijzonder. Het is een periode die 

nauwelijks voor te stellen is en toch waar. Als Stichting Hulp 

Hongarije Oekraïne zijn we blij verrast door de inzet en 

ondersteuning op velerlei gebied. Het prachtige concert van het 

Westlands Mannenkoor met de band LYF op vrijdagavond, maar 

ook alle giften in geld, kleding en andere zaken waar we ontzettend dankbaar voor zijn. 

Deze week gaat er een complete vrachtwagen naar Hongarije toe, deze wordt gelost in 

Kolcsey. Dit is een grensplaats bij de Oekraïne. Vanuit hier wordt deze vracht verdeeld.  

Onze contactpersoon heeft goede mogelijkheden om deze goederen op te slaan en snel 

onder de mensen in Oekraïne te verdelen. Hij heeft zowel een paspoort van Hongarije als 

van Oekraïne en kan zich hierdoor vrijelijk verplaatsen. Wat er zoal meegaat is rijst, 

bloem, een behoorlijke hoeveelheid om krentenrozijnenbrood te bakken. Een groot 

aantal dozen kleding. De kleding is afgelopen week ingezameld en gesorteerd en verder 

is er groot gehoor gegeven aan de oproep van vorige week om producten te brengen. 

Deze producten zijn ook bij elkaar verpakt en zo wordt het uiteindelijk een complete 

lading. Verschillende medische noodzaken waar om gevraagd is gaan ook mee. Wij willen 

u vragen als gemeente om te bidden dat deze goederen goed ontvangen mogen worden 

maar bovenal voor de dappere bevolking van Oekraïne. Zij vechten iedere dag om te 

overleven. Wij gaan dit transport volgen en houden u op de hoogte. Graag laten wij 

weten dat dinsdag aanstaande opnieuw producten en spullen ingeleverd kunnen worden 

bij de vestiging van ETB Kuyvenhoven aan de Sand Ambachtstraat 49. Aan de voorkant 

is de roldeur geopend voor deze avond vanaf 19.00 uur. Wat die avond aangeleverd 

wordt gaat zo snel mogelijk met een volgende vrachtauto mee. Alvast heel erg bedankt, 

Namens de Stichting Hulp Hongarije Oekraïne, Henk Mulder en Henk Boekestein 

 

Paasgroetenactie 2022 
Iedereen die kaarten heeft geschreven voor de 

paasgroetenactie, wordt hartelijk bedankt voor zijn of haar 

bijdrage. Zeker zo’n 115 kaarten zijn geschreven en 

verstuurd naar gedetineerden in Nederland en daarbuiten. 

Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis 

maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk 

dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods 

licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat 

ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor 

de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.” 

 

 

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 de website www.wierstra.nu of via 

#familywierstra op instagram is meer informatie te vinden over 

hun werk. 

  

 

Nieuws van 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 financieel tot 2023.  

De recente nieuwsbrief 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 

 

http://www.wierstra.nu/
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
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Gratis vakantie voor 100 gezinnen op bijstandsniveau 
Voor veel mensen in Nederland is op vakantie gaan niet 

vanzelfsprekend door gebrek aan geld. Om hen ook de 

gelegenheid te geven een fijne vakantie te vieren, biedt 

Het vakantiebureau (partner van Kerk in Actie) samen 

met RCN Vakantieparken 100 gratis vakantieweken voor 

gezinnen op bijstandsniveau aan. Wanneer je een gezin 

met jonge en/schoolgaande kinderen (maximaal 6 

personen) op bijstandsniveau kent dat graag van dit 

aanbod gebruik wil maken, kun je de diaconie 

benaderen. De diaconie kan samen met het betreffende gezin de aanvraag inclusief korte 

motivatie indienen. Om iedereen de kans te geven vakantie te vieren worden alleen 

aanvragen van gezinnen, die nog niet eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt en 

jaren niet op vakantie zijn geweest, in behandeling genomen. Het aanmeldformulier 

moet uiterlijk 31 maart 2022 bij het vakantiebureau binnen zijn. In de week van 11 april 

worden gezinnen en betrokken diaconieën geïnformeerd over eventuele plaatsing.  

 

Jong Bij Mekaar 
Speciaal voor jongeren! 

De buurtrestaurants van Vitis Welzijn hebben er met Jong Bij Mekaar 

een bijzonder nieuw broertje bij in de Langestraat in ’s-Gravenzande. 

In Jong Bij Mekaar krijg je voor een klein bedrag een heerlijke 

driegangenmaaltijd. Dinsdag 29 maart a.s. vindt de eerste feestelijke 

editie plaats en daarna kunnen jongeren er iedere maand gebruik van 

maken. Voel je welkom! Samen eten, lekker en leuk! Samen eten zorgt 

voor verbinding want aan tafel leg je makkelijk contact. Bij Jong Bij Mekaar is iedereen 

welkom. Bij de ingang word je welkom geheten door een vrijwillige gastvrouw- of heer. 

Zij vertellen je waar je kunt zitten en aan tafel leer je je leeftijdsgenoten uit de buurt 

kennen terwijl je geniet van een heerlijke maaltijd met een drankje. Voor 29 maart zijn 

er al meer dan 10 aanmeldingen! Wil je ook gezellig mee-eten? Meer informatie een 

aanmelden: https://www.bijmekaar.nl/buurtrestaurants/21/s_gravenzande/ 

 

Collectes 

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. 

Gebruikers van de gemeenteapp kunnen hun bijdrage overmaken via de ’Geven’ optie. 

Als u zelf geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende 

verdeelsleutel 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). 

 

Vergaderingen 

Het moderamen vergaderde op 8 februari ter voorbereiding op de vergadering van het 

college van diakenen op 22 februari.   
 

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 kan worden gestuurd naar het e-mailadres: arjanhan@kabelfoon.nl 

https://www.bijmekaar.nl/buurtrestaurants/21/s_gravenzande/
http://www.pgsgravenzande.nl/
http://www.pgsgravenzande.nl/
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41
mailto:arjanhan@kabelfoon.nl
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Hulpvragen Vitis Welzijn 

 

  

Hulpvraag Gegevens  Datum 
aanvraag 

Door wie Bemiddeling 
geslaagd 

Duwmaatje 
gezocht om 

samen 
boodschappen 
te doen. 
Locatie: 
in ’s-
Gravenzande 

Tijd: In overleg 
Wat: duwmaatje 

Duur: Bepaalde 
tijd. 

Voor een mevrouw ben ik 
opzoek naar een tijdelijk 

maatje die af en toe met 
haar naar het centrum van 
's-Gravenzande wil gaan 
voor boodschappen etc. 
Mevrouw is licht gewicht en 
heeft een licht gewicht 

rolstoel. Mevrouw komt nu 
niet veel buiten vanwege 

een operatie die ze pas 
heeft ondergaan. Zodra ze 
hersteld is, zal ze het weer 
zelf doen. Voor meer 
informatie en aanmelden 

graag contact opnemen 
met David van Beekum  
06-83717499 of 
d.v.beekum@vitiswelzijn.nl.  
Hoor graag van u! 

22-03-
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.  

22-03-
2022 

Vitis Welzijn 
Wijkcentrum Coördinator 
Kirstin Nennie 
06 – 14 604 103 of 
k.nennie@vitiswelzijn.nl 

  

  

  

Hulp bij 

behangen 

Voor een mevrouw in 

’s-Gravenzande zoek ik 
iemand die haar kan helpen 
bij het behangen. Mevrouw 

is zelf haar hele huis aan 
het behangen, nu heeft zij 
in de woonkamer hogere 
plafonds en enorme 
hoogtevrees. Er zijn een 
paar banen die zij zelf niet 
durft te doen. Wie kan en 

wil deze mevrouw helpen? 

22-03-

2022 

Vitis Welzijn 

Sociaal makelaar 
Brigitte Hendriks 
b.hendriks@vitiswelzijn.nl 

06-20206913 
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