Diaconaal bericht juni 2019

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)
In januari 2018 is Ds. Vogelaar met zijn vrouw en
kinderen 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/vogelaarjul
19_20190704110806.pdf

Nieuws van stichting Avavieren
Op zaterdag 13 juli a.s. is het zover! De nieuwe speeltuin op Strandpark Vlugtenburg
wordt geopend. Het is een uitdagende en veelzijdige speeltuin die ‘drempelloos’ aansluit
bij de visie en identiteit van Strandpark Vlugtenburg. Belangrijk dat kinderen van 2 tot
14 jaar hier naar hartenlust kunnen spelen, zonder én met beperkingen. In
samenwerking met Stichting Avavieren is deze speeltuin mede mogelijk gemaakt. Voor
ieder kind en familielid valt er iets leuks te beleven. De officiële opening begint om 11:00
en duurt tot 16:00 op ‘t Louwtje 10, 2691 KR ’s- Gravenzande. Meer info: Stichting
Avavieren (www.avavieren.nl), Hans Prins: 06-13050204 of info@avavieren.nl

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:
Dorpskerk:
Peter ’t Hart, tel.nr. 0174-415772
Nieuwe Kerk:
Bram van Staalduinen, tel.nr. 0174-415683
NoorderBrug:
Tineke Mos, tel.nr. 06-13425026
De Nieuwe Rank:
Wico van Dam, tel.nr. 0174-884466
Uniekerk:
Nijs Maat, tel.nr. 06-10853399
Of de secretaris van de Diaconie: Jaco Bongaards, tel.nr. 06-53262420
Het e-mailadres van de diaconie is: diaconie@pgsgravenzande.nl

Buurtrestaurant Bij Mekaar in De Brug
Het buurtrestaurant is open op 16 juli a.s. en op 6 augustus a.s., om
17.30 uur. 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.
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Nieuws uit Kenia

Via onderstaande links kunt u videobeelden bekijken:
Tamani en Farmers Court 1
https://www.youtube.com/watch?v=UiDFRq3-rnA
steengroeve
https://www.youtube.com/watch?v=R6-eor2mIrc
Tamani: https://youtu.be/UzmlhC09-z4
In deze Video Clip https://youtu.be/RGB1HD4bXXA een opname uit Witemere, een
afgelegen gebied waar de armoede groot is. Daarna Ngoi Primary School, gebouwd door
het project van 2000-2002. Vervolgens langs de kliniek in Baharinie, die in 1989-1999
gebouwd is. Let op de schilderingen op de muren b.v. Luctor et Emergo en de schelp van
verzorgingstehuis De Kreek in 's-Gravenzande. Ook het gebied rondom de Cees Well.
Goed is te zien hoe de boeren hard werken op het land. De Cees Well is in 2006
geplaatst ter nagedachtenis van Cees Kant.
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Collecte overzicht mei 2019
5-5-2019

KIA Noodhulp

1.675,74

12-5-2019

Schuldhulpmaatje Westland

1.441,01

19-5-2019

Streekverband de 10

1.185,34

26-5-2019

Stichting Neemias

1.106,72

30-5-2019

Stichting de Hoop

121,75

Vergaderingen
Het moderamen van de diaconie komt na de zomer bij elkaar op 27 augustus a.s., ter
voorbereiding op de vergadering van het college van diakenen op 2 september a.s.

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
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