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40-dagen tijd - “Ik ben er voor jou” 
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Jezus laat ons 

zien wat barmhartigheid is. Er zijn zoveel mensen die wachten op een 

beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Als Diaconie willen we 

u/jou laten weten dat we met iedereen meeleven in deze veertigdagentijd! 

Op weg naar Pasen: een eeuwenoud verhaal, wat ver van ons bed plaats 

vond. Is dat in 2021 nog wel zo ver weg? Dragen we op dit moment niet 

allemaal een zware last met ons mee, we gaan gebukt onder zorgen, die verschillend van 

aard zijn, maar voor ieder net zo zwaar wegen. Soms voelen we ons zo alleen. Gelukkig 

kunnen we met ons verdriet en zorgen altijd bij Jezus terecht, en draagt hij ons in 

moeilijke tijden.  

 

Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen 

Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang 

Ik weet: Hij heeft mijn lot, mijn toekomst in zijn hand.  

(opwekking 795) 

 

Kerken en lokale organisaties hebben hun krachten gebundeld in 

het platform #Nietalleen (meer informatie www.nietalleen.nl). 

Heeft u behoefte aan hulp, ondersteuning of gewoon wat 

persoonlijk contact in deze onzekere tijd? Dan kunt u bellen naar 

0800 1322 voor contact met een lokale kerk. Natuurlijk kunt u 

voor hulpvragen ook contact opnemen met de diaconie, via een 

e-mail naar diaconie@pgsgravenzande.nl 

 

 

Voorjaarsactie Voedselbank: 12, 13 en 15 maart a.s. 
Het is door de corona crisis voor velen een spannende en zorgelijke 

tijd. Dit geldt ook voor de cliënten van de Voedselbank Westland. De 

Diaconie heeft dan ook besloten om de voorjaarsactie voor de 

Voedselbank door te laten gaan. Na de blikkenactie van dit najaar 

zamelen we nu weer schoonmaakmiddelen en/of 

verzorgingsproducten in. Deze producten zijn voor de cliënten van de 

voedselbank duur in aanschaf. Het inleveren van de producten kan 

op 15 maart a.s. tussen 18:30-20:00 uur bij de Noorderkerk en de Dorpskerk. De 

Uniekerk zamelt in op 12 maart a.s. tussen 10:00-12:00 uur en tussen 14:00-16:00. U 

kunt de producten buiten bij de kerk afgeven. De Nieuwe Rank heeft een inzamelpunt bij 

de winkel van Cees Voorberg (Langestraat 251) op 12 en 13 maart a.s. tussen 13.00-

16.00 uur. U mag natuurlijk zelf kiezen welk inleverpunt voor u het beste uitkomt. De 

diaconie verzamelt alle spullen en brengt ze bij de Voedselbank Westland.  Suggesties 

voor producten: wasmiddel, tandpasta, deodorant, allesreiniger, zonnebrand, shampoo. 

Ook de DE-punten zijn nog steeds welkom. De 

Voedselbank wisselt deze punten in voor koffie. Alvast 

hartelijk dank voor uw bijdrage.  

 

Vakantieweek Roosevelt Paviljoen 
In eerdere berichtgeving stond vermeld dat 

de vakantieweek voor ouderen in het 

Roosevelt Paviljoen dit jaar niet doorgaat. 

Dit ging echter alleen om de geplande week 

in maart a.s. De organisatie hoopt, als de 

corona situatie het toelaat, in november 

a.s. wel weer een vakantieweek te kunnen 

organiseren. 

  

http://www.nietalleen.nl/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
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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 samen met RCN Vakantieparken 

100 gratis vakantieweken voor gezinnen op 

bijstandsniveau. Wanneer u een gezin met jonge 

en/schoolgaande kinderen (maximaal 6 personen) op bijstandsniveau kent, dat graag 

van dit aanbod gebruik wil maken, kunt u de diaconie hierover benaderen (via e-mail 

naar diaconie@pgsgravende.nl). De diaconie verzorgt samen met het betreffende gezin 

de aanvraag. Alleen aanvragen van gezinnen, die nog niet eerder van dit aanbod gebruik 

hebben gemaakt en jaren niet op vakantie zijn geweest, worden in behandeling 

genomen. De aanmeldformulieren moeten vóór 30 maart a.s. ingestuurd zijn, dus graag 

uw reactie ruim voor die datum. 

 
Collectes in Corona tijd: uw bijdrage is onmisbaar 

In deze tijd van beperkt kerkbezoek is het belangrijk om de 

collecteopbrengsten toch op peil te houden. Uw bijdrage daarin is 

onmisbaar. 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. 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). 

 

Collecte overzicht januari 2021 

3-1-2021 Diaconie ouderencontact (DNR)       244,68  

3-1-2021 Fam. Wierstra       512,00  

10-1-2021 Hoop voor Albanië    1.172,85  

17-1-2021 Stichting Tear       988,60  

24-1-2021 Streekverband De Tien    1.127,15  

31-1-2021 Fam. Vogelaar    1.065,88  

31-1-2021 Top2000 dienst       407,00  

 

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 uit Sulawesi  (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 gedurende vier 

jaar financieel. 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 

  

mailto:diaconie@pgsgravende.nl
http://www.pgsgravenzande.nl/
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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Nieuws van Wim van der Burg uit Kenia 

 
 
Vergaderingen 

De diaconievergadering van januari jl. is door de Corona situatie niet doorgegaan. 

 
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 
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