Diaconaal bericht juni-juli 2020

Niet alleen
Veel mensen zijn in de afgelopen maanden getroffen door de
gevolgen van het coronavirus. Er zijn veel initiatieven
losgekomen bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke
organisaties. #Nietalleen verbindt de talloze lokale
hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en
het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende
organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie in
de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je
bent niet alleen. Onze diaconie heeft zich aangesloten bij dit
landelijk platform. Meer informatie: www.nietalleen.nl. Zoekt u
zelf hulp en/of advies, of kent u mensen die op kleine schaal een
financiële bijdrage kunnen gebruiken, dan kunt u altijd contact
opnemen met de diaconie.

Collectes tijdens de digitale kerkdiensten
Elke zondag wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerkbeheer en Zending. Tijdens de
(digitale) diensten kunt u met een QR code een bedrag overmaken
met uw smartphone. Nu de gewone kerkdiensten weer worden
opgestart kunt u ook bij de uitgang van de kerk uw bijdrage geven in
de collecte. Als u zelf geen verdeelsleutel mee geeft aan uw gift, dan
wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd tussen diaconie,
kerkbeheer en zending: 65-25-10.
U kunt ook op onderstaande bankrekeningen uw bijdrage overmaken:
Diaconie:
NL 55 RABO 0323240216 PG ’s-Gravenzande
Kerkbeheer: NL 03 RABO 0323205747 PG ’s-Gravenzande
De informatie over de collectes en de QR code is ook terug te vinden op de website van
PG ’s-Gravenzande (www.pgsgravenzande.nl link Diaconie).

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar)
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 nieuwsbrief van juni
2020 vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande of
via deze link:
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaarju
n20_20200622083317.pdf

Zendingsproject mei-juli 2020
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Nieuws van Stichting Avavieren
Door de uitbraak van het Coronavirus en de daarop volgende
richtlijnen van het RIVM konden alle vakanties die Avavieren
in mei gepland had, voor de negen aangepaste en
rolstoelvriendelijke vakantiewoningen op Strandpark
Vlugtenburg, helaas geen doorgang vinden. Een hele teleurstelling voor gezinnen en
bewoners van zorginstellingen e.d. die al geboekt hadden. Gelukkig zijn de
overheidsregels inmiddels versoepeld en mogen vakantieparken onder voorwaarden weer
open. De vakantiewoningen kunnen sinds 1 juni jl. weer geboekt worden.
Door de 1,5 m regel heeft Avavieren in overleg met Stichting Wigwam wel moeten
besluiten om tijdens de zomervakantie geen activiteiten met 1-op-1 begeleiding door
vrijwilligers aan te bieden. De gezondheid van zowel gasten als vrijwilligers is
belangrijker. Gelukkig zijn de bungalows met al hun faciliteiten wel gewoon beschikbaar
voor de gezinnen, zodat zij kunnen genieten van een heerlijke vakantie aan zee! Het
projectteam gaat met inachtneming van de RIVM-maatregelen de gezinnen ondersteunen
bij het gebruik van de strandrups, de strandrolstoelen, de duo- en rolstoelfiets.
Daarnaast worden er kleine activiteiten aangeboden waar een gezin zelf gebruik van kan
maken, zoals een spel, speurtocht of het strandhuisje. Zo kan Avavieren haar slogan ten
uitvoer brengen: aangepast vakantievieren. Wilt u deze vakanties voor gezinnen
financieel of materieel ondersteunen met bijv. groente of fruit of anders, dan stellen zij
en wij dat zeer op prijs. Neem daarvoor contact op met Hans Prins, projectleider bij
Stichting Avavieren, mail: info@avavieren.nl. Tel: 06-13050204. Dat geldt ook wanneer
u eens een rit wilt maken met de strandrups of gebruik wilt maken van de
strandrolstoelen.

Familie Wierstra-Boekestein
Leonie en Daniel Wierstra-Boekestein werken voor Jeugd met een Opdracht en verblijven
met hun twee kinderen in Lichinga in Mozambique. Ook hier worden zij geconfronteerd
met corona, waardoor zij een belangrijke functie hebben om de bevolking in hun
omgeving te informeren en voor te bereiden op een mogelijke uitbraak. Op hun website
www.wierstra.nu of via #familywierstra op instagram is er meer informatie te vinden
over het werk dat zij doen.

Vacatures Streekverband De Tien
Het Streekverband De Tien is samenwerkingsverband
van 10 Westlandse diaconieën. Door de aangesloten
kerken wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v.
collecten, giften enz. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure
voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. De Tien is
momenteel op zoek naar 3 nieuwe leden om bestaande vacatures in te vullen. Meer
informatie: www.streekverband-de-tien.nl

Collecte overzicht mei 2020
3-5-2020 KIA noodhulp 75 jr. bevrijding
3-5-2020 Erik en Cristy van Oosten (DNR)

731,80
478,40

10-5-2020 St. Oost-Europacom. Maasdijk

1.218,79

17-5-2020 Streekverband de tien

1.246,35

21-5-2020 Diaconie

149,17

24-5-2020 Vluchtelingen op Lesbos

1.741,80

31-5-2020 Fam. Vogelaar

1.222,47
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Bericht over het Kenia Project
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Nieuwe diakenen
Er zijn nog enkele vacatures die we graag zouden willen invullen. We zijn o.a. nog op
zoek naar een jeugddiaken die het leuk vindt om de jongeren in onze gemeente te
interesseren voor diaconale acties. We werken hierbij samen met de nieuwe
jeugdwerker. Wilt u/wil jij meer weten over het werk van de diakenen, dan kun je
hierover meer informatie vinden op de website van PG ’s-Gravenzande. Mailen kan ook,
naar diaconie@pgsgravenzande.nl of bellen naar Hanneke van Staalduinen (0174414274).

Vergaderingen
Op 11 juni jl. vergaderde het moderamen weer voor het eerst sinds het uitbreken van
het corona virus. Het college van diakenen vergaderde weer op 7 juli jl. Er werd tijdens
de vergadering afscheid genomen van de aftredende, t.w. Grarda van Marrewijk, Edwin
Torn, Tjeerd Sjoerdsma en Gerard van der Spek.

De diaconie op de website van PG ‘s-Gravenzande
Hier vindt u o.a. uitleg over het werk van de diaconie, actueel nieuws,
maandberichten en informatie over de collectes (ook de presentatie bij de
collecte). Ga naar www.pgsgravenzande.nl 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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