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Thema avond ”Zorg voor elkaar” op 19 september a.s. 
Op woensdag 19 september a.s. organiseert de diaconie van PG ’s-Gravenzande, in 

samenwerking met Vitis Welzijn, in De Brug een informatieve en ontspannende avond 

voor mantelzorgers, vrijwilligers en andere belangstellenden. Vitis geeft op deze avond 

informatie over de dagelijkse praktijk van mantelzorgers en belicht de mogelijkheden en 

oplossingen die zij voor hen te bieden hebben. Na de 

pauze zorgt het zorgcabaret  ”Het draait om mensen 

nietwaar” voor een gezellige en ontspannende avond, 

met een lach en een traan. Graag nodigt de diaconie u 

als mantelzorger uit om deze informatieve en gezellige 

avond bij te wonen. De avond is ook bestemd voor 

mensen die op één of andere manier iets willen 

betekenen voor mantelzorgers; tijdens de avond geven 

we informatie over de mogelijkheden die er zijn. Het is 

vaak niet zo duidelijk en herkenbaar, maar iedereen 

heeft wel mensen (oud èn jong) in de omgeving die 

dagelijks belast zijn met de zorg voor naasten of familie. Met af en toe een uurtje opvang 

kunt u al heel veel betekenen voor mantelzorgers. Verder is natuurlijk iedereen welkom 

die zin heeft in een ontspannende avond met het zorgcabaret van Marien van den Berg. 

De toegang is gratis en de avond start om 20.00 uur, vanaf 19.45 is er inloop met 

koffie/thee. Voor vragen of informatie kunt u mailen naar diaconie@pgsgravenzande.nl of 

bellen naar 06-47308362. 

Nieuws uit Kenia – Wim van den Burg  
Op 24 augustus jl. ontvingen wij onderstaand bericht: 

Vandaag is er een wonder gebeurd. De kortsluiting en de kleine brand, die de apparatuur 

voor de irrigatie, vernielde, was een grote schok. Hoe moesten we dat nu weer oplossen. 

We gingen natuurlijk wel meteen met vereende krachten aan het werk om er iets op te 

vinden, maar het leek er op, dat we minstens 5 dagen geen water zouden hebben op 

Farmers' Court. Tot onze grote vreugde kregen we in de morgen om 8 uur een flinke 

stortbui over ons en de produkten op het land heen. We hadden ook een mecanicien 

gevonden, die "toevallig" ons kon en wilde komen helpen. Hij is er in geslaagd om 1 van 

de 3 pompen aan het werken te krijgen. Hierdoor kunnen we toch irrigeren. Morgen gaat 

hij de tweede proberen aan te sluiten. Bij de derde zal dat niet lukken, omdat die 

waarschijnlijk stukgeslagen is door de enorme schommelingen in de electriciteitsdruk. Er 

zal dus een nieuwe onderwaterpomp uit Nairobi moeten komen met sensoren en andere 

verbrande onderdelen. We kunnen ons tot die tijd waarschijnlijk wel redden. Op de foto's 

ziet u mr. Gathuri, de technicus en Gichere, een van onze werknemers op de shamba, 

die wordt opgeleid als technicus. 

 

 

mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl


  Diaconaal bericht juli/augustus 2018 
 

 

2 

 
 

Ds. Vogelaar in Indonesië  
In januari jl. is Ds. Vogelaar met zijn vrouw en kinderen 

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 

geven gedurende vier jaar financiële steun aan het werk van Ds. 

Vogelaar.  

 

Van Ds. Vogelaar ontvingen wij bericht dat op 

15 augustus jl. hun derde kind is geboren. Hij heeft 

de namen Amos Daniël gekregen, roepnaam Amos. 

Het gezin blijft nog enkele weken in Yogyakarta, 

daarna gaan zij naar Palopo. Zij laten weten 

dankbaar te zijn dat God hen tot hiertoe heeft 

geholpen en bewaard heeft. Zij voelen zich omringd 

door de gebeden van velen en God verhoorde deze gebeden. Mocht u per post een 

kaartje willen sturen dan kan dat naar:  

Kantor Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL), Jl. Dr. Ratulangi Km. 7 

Rampoang, Kotak Pos 118, Kota Palopo 91914, Sulawesi Selatan, Indonesia. 

Mailen kan naar: laurensjanvogelaar@gmail.com 

Het blog kunt u lezen via de website van GZG:  

https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=110055 

De nieuwsberichten kunt u nalezen op de website van PG ’s-Gravenzande: 

www.pgsgravenzande.nl, tabblad Diaconie. 

 

Bedankt namens de stichting Jarikin 
Van de stichting Jarikin ontvingen wij een 

bedankbrief voor de bijdrage van de diaconie. 

Het bedrag van € 1.000,-- wordt gebruikt voor 

de kleuterschool die thans wordt gebouwd. Het 

school biedt momenteel onderwijs aan 425 

kinderen. Naast onderwijs krijgen de kinderen 

elke dag een warme maaltijd. Meer informatie: 

www.jarikin.nl 

 

 

Collectes juli 2018 

datum doel opbrengst  

1-7 / 8-7-18 Streekverband de 10     1.396,26  

1-7 / 8-7-18 Jeugdraad Avavieren     1.612,78  

15-07-18 Diaconie        140,25  

22-07-18 Stichting Woord en Daad     1.172,10  

29-07-18 Voedselbank Westland     1.875,86  

  

Vergaderingen 
Op 28 augustus jl. vergaderde het moderamen als voorbereiding op de vergadering van 

het college van diakenen op 4 september a.s. 

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

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 de 

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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