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Vakantie.... 
Ook dit jaar gaan er weer veel mensen op vakantie, maar dat is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Je zult maar van een bijstandsuitkering moeten rondkomen, een één 

ouder gezin hebben, werkloos zijn of...... Wellicht kan de diaconie in zo’n geval iets voor 

u betekenen. U kunt zelf contact met de diaconie opnemen, maar ook als u mensen kent 

die de steun van de diaconie kunnen gebruiken. Voor de verschillende kerken zijn de 

onderstaande diakenen hiervoor bereikbaar: 

De Dorpskerk:   Peter ’t Hart, tel.nr. 0174-415772 

De Nieuwe Kerk:  Bram van Staalduinen, tel.nr. 0174-415683 

De Noorderkerk:  Hans van der Kaaij, tel.nr. 0174-417756 

De Nieuwe Rank:  Wico van Dam, tel.nr. 0174-884466  

De Uniekerk:   Nijs Maat, tel.nr. 06-10853399 

Of de secretaris van de Diaconie: Maarten ‘t Hart, tel. 06-2024 3071 

 

Aandacht voor mantelzorgers 

Als mantelzorger moet je af en toe ook aan jezelf denken. Vitis Welzijn Mantelzorg weet 

waar u tegenaan loopt, en kan u op allerlei manieren helpen. 

Zorg uit handen nemen 

Waar moet ik rekening mee houden als ik mantelzorger ben? Bij wie kan ik terecht als ik 

zelf even niet kan helpen? Ik maak regelmatig onkosten; heb ik recht op financiële 

ondersteuning? Zomaar wat vragen die als mantelzorger op je af kunnen komen. Vitis 

Welzijn Mantelzorg reikt u graag de helpende hand: biedt een luisterend oor, begeleidt u 

in uw vragen, helpt de zaken op een rijtje te zetten, geeft informatie en advies, ook bij 

het aanvragen van voorzieningen. Vitis Welzijn Mantelzorg neemt u graag zorg uit 

handen! Bel of mail gerust en vrijblijvend voor een afspraak met de consulent 

mantelzorg voor een gesprek. Dat kan bij u thuis, bij een BuurtInformatie Punt of een 

Wijkcentrum. De gesprekken zijn vertrouwelijk, het kost u niets en u bent nergens toe 

verplicht. 

Consulent Mantelzorg: Lydia Schraven, 06-42441852 en 0174–630358  

Voor jonge mantelzorgers: Marjon van Oosten, 06-57603705 en 0174-630358.  

E-mail: mantelzorg@vitiswelzijn.nl  

 

Nieuws uit Kenia – Wim van den Burg  
Op 11 juni jl. zijn onderstaande foto's met een drone gemaakt. De schoolbus is twee 

maanden in reparatie geweest in Nairobi en daar ook geel gespoten. Dat is een nieuwe 

regeling van de Minister van Onderwijs. Alle schoolbussen moeten plotseling geel zijn net 

als in Amerika. In totaal kostte dit ruim € 7.000,--. Wat zou het fijn zijn als hier sponsors 

voor gevonden zouden kunnen worden in Nederland. 

 

 

Met deze link: https://www.youtube.com/watch?v=UTQwGLxdyqI&feature=youtu.be   

krijgt u een prachtig overzicht te zien in 03.05 minuten met hoogtepunten van het 

werkbezoek dat Xavier Cornelis aan Kenia bracht in juni. Daarbij ziet u o.a. een overzicht 

van de projecten, de reis van Mpeketoni naar Malindi, overstromingen, vluchtelingen-

kampen, typisch Afrikaanse dorpenen het monument van Vasco da Gama. 
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Opening vakantiehuizen Avavieren 
Op 14 juli jl. vond de feestelijke opening plaats van de aangepaste vakantiehuizen en de 

mooie groepsruimte op vakantiepark Vlugtenburg. Onder begeleiding trommels brachten 

neven van Hans en Elly Prins de sleutel voor de opening. Eerder werd de strandrups 

overhandigd. Burgemeester Agnes van Ardenne sprak mooie woorden. Het was een 

geweldige dag met prachtig weer, 1200 bezoekers, enthousiaste reacties en mooie giften 

en cadeaus. Heel veel dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!  

 

 
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.  

 

Ds. Vogelaar in Indonesië  
De Diaconie en de Zendingscommissie van de Protestantse 

Gemeente ’s-Gravenzande geven financiële steun aan het werk 

van Ds. Vogelaar in Indonesië. Volg de andere ervaringen via de 

volgende link: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-

en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055 

U kunt de informatie ook lezen via de website van PG ’s-

Gravenzande, onder Diaconie. 

Collectes mei 2018 

datum doel opbrengst  

6-05-18 Sien        855,72  

10-05-18 Edukans        139,50  

13-05-18 Streekverband de 10     1.374,67  

20-05-18 Sdok vervolgde christenen     1.736,01  

27-05-18 Diaconie     1.161,49  

3-06-18 Compassion     1.720,97  

10-06-18 Streekverband de 10     1.763,92  

16-06-18 Diaconie trouwdienst NK        289,61  

17-06-18 KIA binnenlands diaconaat     1.107,33  

24-06-18 St Oost Europa com. Maasdijk     1.218,63  

 
Vergaderingen 
Op 28 augustus a.s. vergadert 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 
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