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Paasmiddag voor ouderen 
Op donderdag 29 maart jl. hebben zo’n 70 ouderen een 

fijne middag beleefd, die in het teken stond van de Stille 

Week en Pasen. Het thema van de viering was “De rotsen 

gaan open”. Er was hiermee een prachtige liturgische 

tafel gecreëerd. Eerst waren er liederen en teksten over 

de diepte van het lijden, om zo het Nieuwe Begin te gaan 

beleven.  Er was muzikale ondersteuning door Jan de 

Koning aan de piano en Mathilde van der Hout op de 

dwarsfluit. Gedichten werden voorgedragen zoals “Stil ligt 

de tuin rondom het witte graf”  en “Ik heb een steen 

verlegd in een rivier op aarde”. De meditatie die volledig 

aansloot op het thema werd afgesloten met: “Pasen is leven, open bloeien”. De steen is 

weggerold, hardheid wordt zacht. Ook wij, paasmensen, mogen stralen als het licht van 

de eerste morgen. Ds. Henk Zeeman sloot af met gebed en ging nog kort in op de 

gelezen bijbeltekst uit Johannes 20: “Hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht gedekt had 

niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek”. Na het zingen 

van het “U zij de glorie” werd de middag afgesloten met een mooie zegenbede. De 

bloemen en steentjes werden bij de uitgang uitgedeeld aan de bezoekers.  

 

 

Streekverband De Tien –  

Vrienden van Eva Demaya 
Via het streekverband komen er regelmatig 

nieuwsbrieven binnen over de projecten die de 

stichting steunt. Eén van de projecten is de stichting 

Vrienden van Eva Demaya. In de recente nieuwsbrief 

leest u over de nieuwe lokalen voor de middelbare 

school in Kamphenda en de studiebeurs voor 

jongeren voor het volgen van de middelbare school. 

Deze studiebeurzen helpen jongeren middelbaar 

onderwijs te volgen en bieden perspectief op betaald 

werk om in eigen levensonderhoud te voorzien. Over 

heel 2017 zijn door en in het Centrum weer duizenden mensen in het grote werkgebied 

van het Centrum geholpen door een bezoek aan een arts, vaccinaties van kleuters, 

testen op HIV, verstrekking van aidsmedicatie en vele andere activiteiten die worden 

beschreven in de nieuwsbrief.  

Op 17 maart jl. werd de 11e editie van de Eva Demaya wandeltocht gehouden, waaraan 

249 wandelaars hebben deelgenomen. Voor meer informatie en de nieuwsbrieven 

www.evademaya.nl 

 

Vergaderingen 
Op 20 maart jl. vond een overleg plaats met vertegenwoordigers van Diaconie, 

Zendingscommissie en werkgroep Missie en Dienen. Onderwerp van gesprek was de 

verdeling van activiteiten en geldwerving binnen deze geledingen van de PG 

’s-Gravenzande. 

  

http://www.evademaya.nl/
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Ds. Vogelaar in Indonesië  
Onderstaand een bericht uit het blog van de familie 

Vogelaar. De Diaconie en de Zendingscommissie geven 

financiële steun aan het werk van Ds. Vogelaar. 

 

Twee steenrijke Chinezen  
Afgelopen zaterdag kwamen we aan in  Singapore. Bij 

de  receptie geïnformeerd naar een kerk in de buurt. 

De  suggestie was een internationale kerk. Waar dan wel 

Indonesisch werd gesproken. 

Zonder  noemenswaardige  problemen vonden we de kerk. In een heel luxe hotel was 

een mooie zaal ‘omgebouwd’ tot kerkzaal. Na de tijd werden we uitgenodigd om  te 

blijven lunchen. We werden  aangemoedigd om ons te goed te doen aan de vele 

lekkernijen waar het  buffet mee gevuld was.  We raakten in gesprek met de dominee en 

een paar ouderlingen. De  ouderlingen  waren betrokken  bij zending wereldwijd en in het 

bijzonder bij zending in China. Het waren Indonesiërs van Chinese komaf. Hun 

grootouders (christen) waren gevlucht naar Indonesië, net  voordat het communisme in 

China de overwinning behaalde. Hun grootouders waren gevlucht met één van de laatste 

boten. ‘Wat als ze die boot niet genomen hadden’, zo vroeg één van de ouderlingen. ‘Dan 

waren wij  waarschijnlijk communist geweest. Wij willen graag wat doen voor al die 

Chinezen in China. Ons hart brandt van  verlangen dat ze Christus leren  kennen. 

Daarom steunen wij  de zending in China’. We praatten nog wat door. Wat bleek: één 

van de ouderlingen was de  eigenaar  van het immense hotel en een andere ouderling 

was eigenaar van een fabriek met 15 duizend werknemers (in Bandung; Indonesië). Even 

tussen haakjes: er zijn nogal wat Chinezen (vaak christen) in Indonesië die het zakelijk 

goed gedaan hebben. Een voorbeeld is de gouverneur van Jakarta, Ahok, die nu in de 

gevangenis zit  omdat hij Mohammed zou hebben beledigd. We spraken door over 

zakelijk succes en rijkdom. Mooi om te horen dat de ouderlingen de verantwoordelijkheid 

voelden om hun geld (dat ze beschouwden als  een geschenk van God) in te zetten voor 

God en  zijn koninkrijk. We wisselden onze mailadressen en telefoonnummers uit en 

namen  hartelijk afscheid. Het was een onverwachte, bijzondere ontmoeting!  

Volg de ervaringen via de volgende link: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-

jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055 

 

Buurtrestaurant Bij Mekaar  
In het buurtrestaurant Bij Mekaar De Brug wordt door een aantal 

vrijwilligers, waaronder een ervaren kok, een 3-gangen maaltijd 

klaargemaakt en geserveerd. De diaconie betaalt hiervoor de zaalhuur. De 

opzet van Bij Mekaar is om mensen met elkaar in contact te brengen door 

samen aan een gezonde maaltijd deel te nemen en gezellig de maaltijd af 

te sluiten met een kopje koffie of thee. Het is iedere keer weer een verrassing wat er op 

tafel komt en bij wie u aan tafel zit. In 2016 zijn de bijeenkomsten goed bezocht, maar 

door uitbreiding kunnen er nog meer gasten terecht. 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. Dus heeft u geen zin 

of tijd om voor uzelf het eten klaar te maken en vindt u het leuk om u te laten verrassen 

door de maaltijd en door de gasten, schuif dan ook eens aan bij het buurtrestaurant. Wij 

verwelkomen de gasten vanaf vijf uur. Om half zes wordt de 1e gang geserveerd. 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.  

  

Voorjaarsactie Voedselbank 
Op 15 en 16 april a.s. vindt in de kerken weer de 

jaarlijkse inzamelingsactie van schoonmaakspullen 

plaats.  

  

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/home?user_id=110055
http://www.bijmekaar.nl/
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Berichten van Wim van den Burg uit Kenia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Collecteopbrengsten januari en februari 2018 

datum doel opbrengst  

1-01-18 Diaconie          43,95  

7-01-18 Streekverband de 10     1.023,74  

14-01-18 Stichting Avavieren     1.737,56  

21-01-18 Diaconie/Jongerenwerk     1.472,75  

28-01-18 Streekverband de 10     1.612,86  

4-02-18 KIA werelddiaconaat     1.137,25  

11-02-18 opgave door scholen     1.121,71  

18-02-18 KIA noodhulp Libanon     1.296,08  

25-02-18 Streekverband de 10         577,95  

25-02-18 KIA Zending (alleen Noorderkerk)        413,80  
 

Namens de diaconie: Hanneke van Staalduinen 

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

mailto:arjanhan@kabelfoon.nl
https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90

