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Uitzending Ds. Vogelaar 
Op 21 januari jl. vond in de Hervormde 

Bethlehemkerk te Den Haag de uitzendings-

dienst plaats van Ds. Laurens Jan Vogelaar en 

zijn vrouw Lourina en hun kinderen Jefta en 

Febe. Zij worden uitgezonden naar Indonesië, 

ter ondersteuning van de kwetsbare kerk in 

Luwu (een gebied ten oosten van Toraja, op het 

eiland Sulawesi). De Diaconie en de 

Zendingscommissie hebben besloten om 

het  werk van Ds. Vogelaar in Indonesië 

gedurende maximaal zes jaar financieel te 

ondersteunen. De Protestantse Gemeente van ’s-Gravenzande is één van de 

deelgenotengemeenten. We zullen de gemeente regelmatig informeren via de 

Nieuwsbrief Misi Sulawesi (te vinden onder het kopje Diaconie op de website 

www.pgsgravenzande.nl). Het is mooi om via deze uitzending verhalen te horen over 

gelovigen uit een ander deel van de wereldkerk en mogelijk ook van hen te leren. 

 

Contactmiddag voor ouderen 
Op donderdag 8 februari a.s. is er vanaf 14.30 uur in de foyer van De Brug weer een 

gezellige ‘winter’-middag voor ouderen en andere belangstellenden met dit keer als 

thema: “Zet ‘m op”. Na het welkom met koffie en thee en een kort meditatief gedeelte 

geven we het woord aan mevrouw Wil Gorter van het Hoedenmuseum in Andijk. Een 

hobby van haar is uitgegroeid tot een museum met een grote collectie hoeden, voor 

vrouwen, mannen en kinderen. Zij kan hier gezellig en smaakvol over vertellen en 

combineert dat met het tonen van hoeden en wie dat wil kan een hoed passen. In de 

pauze wordt u weer voorzien van een hapje en een drankje. Aansluitend vervolgt Wil 

Gorter haar verhaal op een vrolijke manier, o.a.  via spreekwoorden en liedteksten. 

Kortom, het belooft een heel gezellige middag te 

worden. Evenals voorgaande jaren, willen wij u 

rond half vijf weer een lekkere kop erwtensoep 

aanbieden. Houdt u er dus rekening mee dat 

hierdoor de middag pas rond 17.00 uur wordt 

afgesloten. De organisatie van deze middag is in 

handen van het ouderen-pastoraat van de 

NoorderBrug gemeente. Uiteraard zijn ook andere 

belangstellenden van harte welkom. Als u gehaald 

wilt worden, graag een telefoontje naar Geke van 

Delft, tel. 0174-243089. 

 

Vakantie Roosevelt Paviljoen 2018 
De Westlandweek zal dit jaar plaatsvinden van 21 april tot en met 28 april.  

Deze week is bedoeld voor mensen met lichamelijke beperkingen maar niet geheel 

bedlegerig zijn en op geen andere wijze vakantie kunnen ge-nieten. De vakantie is 

geheel verzorgd. Het Roosevelt Paviljoen ligt in de Doornse bossen waar rust en natuur 

de basis vormen voor een ontspan-nen vakantie. Een enthousiast team van vrijwilligers 

staat klaar voor liefdevolle verzorging en persoonlijke aandacht. Er wordt een leuk 

programma samengesteld. Als u interesse heeft, meldt u zich dan voor 17 februari aan 

bij de plaatselijke diaconie. Zij kunnen u verder helpen met de aanmelding.  

Dorpskerk: Ike de Jong tel.nr. 06-40185060  

De Brug:  Paula v.d. Meer tel.nr. 610896  

Nieuwe Kerk: Bram v. Staalduinen tel.nr. 415683  

Noorderkerk: Hans v.d. Kaaij tel.nr. 417756  

Uniekerk: Nijs Maat tel.nr. 06-10853399  

De Kreek en Sonnevanck wordt apart geregeld. 

 

 

http://www.pgsgravenzande.nl/
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East African Care 
East African Care is een stichting die kleinschalige projecten financiert in Kenia. Men is 

actief in Kwale County, de kuststrook tussen Mombasa en Tanzania. Sinds 2004 zijn er 

meer dan 50 waterputten en latrines overgedragen aan scholen en dorps-

gemeenschappen. Het contact loopt via Lianne de Munck uit ’s-Gravenzande. Vorig jaar 

heeft de Diaconie de stichting gesteund met een gift. Met dit geld is in Kinodo een kas 

gebouwd. Kort geleden ontvingen wij enkele foto’s van de kas. 
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Opbrengst diaconale collectes december 2017 

  
3-12-17 Diaconie / Plaatselijk Jongeren werk 1.212,31  

10-12-17 Oost Europa commissie Maasdijk 1.422,60  
12-12-18 Ouderenmiddag in De Brug (diaconie)    490,75  
13-12-17 Ouderenmiddag in De Kiem (diaconie)    329,90  
17-12-17 Kenia Project Wim van den Burg (De Tien) 1.875,82  
23-12-18 Voedselbank Westland    307,72  
24-12-17 Zieken en ouderenwerk 1.190,49  
25-12-17 Mercy ships 2.184,72  
31-12-17 St. Chimding, Nepal  1.663,68  

  

Vergaderingen 
Op 6 februari jl. vergaderde het college van diakenen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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