Diaconaal bericht juli-augustus 2019

Vakantieweek Roosevelt Paviljoen
De vakantieweek voor onze Westlandse ouderen vindt plaats
van 7 tot en met 14 september a.s. Het Roosevelt paviljoen
ligt in de bosrijke omgeving van het plaatsje Doorn. De week
is bedoeld voor mensen met lichte beperkingen, die niet
geheel bedlegerig zijn en op geen andere wijze vakantie
kunnen genieten. De vakantie is geheel verzorgd. Een
enthousiast team van vrijwilligers staat klaar voor liefdevolle
verzorging en persoonlijke aandacht. Op 11 september a.s.
reist een groep diaken af naar Doorn om daar mee te helpen
bij het activiteitenprogramma.

Stichting Joy for Joep
In de diaconievergadering van 7 mei jl. was een afvaardiging van de stichting te gast om
aandacht te vragen voor de inzamelingsactie voor een
rolstoelauto. Begin augustus kwam het mooie bericht
dat het was gelukt om de rolstoelauto aan te schaffen.
Het bericht vermeldt: Met hulp van veel lieve mensen
en een fijn netwerk is het gelukt om een tweedehands
rolstoelauto aan te schaffen. Joep zit achterin en het
werkt zoals gehoopt, hij is meer ontspannen en minder
agressief tijdens het rijden. Enorm veel dank aan
iedereen die een bijdrage geleverd heeft, speciaal aan
diaconie PG 's-Gravenzande, alle deelnemers en
organisatie van de stippenworkshops, De Roo, Dick
v.d. Kaaij en Peter de Quaasteniet.

Buurtrestaurant Bij Mekaar in De Brug
Het buurtrestaurant is open op de 1e en 3e dinsdag van de maand. 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 te bellen naar
06-17011058.

Nieuws uit Kenia
Een bericht van Wim v.d. Burg:
Maandag 2 september jl. is de augustus vakantie in Mpeketoni voorbij en gaat de school
weer open. Dan begint de derde en laatste termijn 2019. Op 9 november a.s. hoop ik
samen met Ann en Casey weer op verlof naar Nederland te komen. Voor die tijd krijgen
we bezoek van Pedro Mostert en broer en zus Oosterman. In juni is Xavier Cormelis hier
geweest en heeft veel IT en ander werk verricht. Hij heeft ook video opnamen gemaakt,
die u kunt bekijken door de volgende link aan te klikken:
https://www.youtube.com/watch?v=viIogIPnAxs (ongeveer 9 minuten).
Wij willen iedereen hierbij de groeten doen, die het Kenia Project een warm hart
toedraagt.
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Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)
Eind december komt Ds. Vogelaar naar Nederland voor
een tussentijds verlof. Hij zal in die periode op
16 februari 2020 een dienst leiden in de Dorpskerk over
het thema Zending.
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 nieuwsberichten kunt
u lezen op de website van PG ’s-Gravenzande (zie
onderaan pagina 3 voor de link naar Diaconie). De
actuele nieuwsbrief vindt u in de bijlage bij deze
nieuwsbrief, op de website van PG ’s-Gravenzande of via deze link:
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaarjul19_20190704110806.pdf

Collecte overzicht juni 2019
2-6-2019 Stichting Gave

1.357,52

9-6-2019 Fam. Wierstra

1.626,91

16-6-2019 Streekverband de 10

1.484,00

23-6-2019 KIA Werelddiaconaat

1.163,82

30-6-2019 Stichting Open Doors

1.430,00

7-7-2019 KIA Binnenlands diaconaat
14-7-2019 Stichting IJM
21-7-2019 Diaconie
28-7-2019 Stichting Red een Kind

1.099,50
1.386,07
130,80
1.015,11

Vergaderingen
Het moderamen van de diaconie vergaderde op 27 augustus a.s. Het college van
diakenen vergaderde op 2 september jl. In deze vergadering namen we afscheid van de
diakenen Janneke Dekker en Jan van der Vlies. David Jan Driesse werd als nieuwe diaken
vanuit De Nieuwe Rank welkom geheten. Nijs Maat was jarenlang diaken vanuit de
Uniekerk; hij vervolgt dit werk nu voor De Kreek. In de vergadering werd o.a. ook de
begroting voor 2020 goedgekeurd door het college.

De diaconie op de website van PG ‘s-Gravenzande
Uitleg over het werk van de diaconie, actueel nieuws, maandberichten, jaaroverzichten
en informatie over de collectes (ook de presentatie bij de collecte) vindt u op de website
van PG ’s-Gravenzande, tabblad Diaconie. Of klik op deze link:
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41

Nieuws voor het diaconaal bericht kunt u mailen naar arjanhan@kabelfoon.nl

2

