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Voorjaarsactie Voedselbank: 12, 13 en 15 maart 2021 
Op 12, 13 en 15 maart jl. werd de jaarlijkse voorjaarsactie gehouden voor 

de Voedselbank Westland. Ondanks de coronasituatie zijn er op grote 

schaal producten ingeleverd. Hierdoor konden we veel volle dozen en 

tassen inleveren bij de Voedselbank. Wat mooi dat we zo met elkaar als 

wijkgemeenten in deze ingewikkelde tijd oog hebben voor diegenen die 

deze extra hulp hard nodig hebben. De diaconie bedankt iedereen die 

heeft meegewerkt aan deze inzamelingsactie.  

Onderstaand het bedankbericht dat we ontvingen van de voorzitter van de Voedselbank 

Westland. 

 

Van Voedselbank Westland aan de ’s-Gravenzandse kerken 

Heel hartelijk dank voor jullie inzamelingsactie van afgelopen weekend dat zoveel mooie 

producten opleverde. Maandagavond mochten wij dat in ontvangst nemen van uw 

diakenen. Het was zelfs nog iets meer dan andere jaren.  

Het is maart en in deze maand houden jullie de jaarlijkse inzameling van 

schoonmaakmiddelen zoals waspoeder, lotion, shampoos en reinigingsmiddelen. Ook 

troffen wij DE-punten aan die we prima kunnen gebruiken want dat maakt dat wij dat 

kunnen omzetten in koffie. Sommigen hadden geld gedoneerd wat zeker een goede 

bestemming zal krijgen. Dit alles doen jullie al vele jaren voor onze Westlandse 

voedselbank en in november volgt dan de jaarlijkse blikkenactie. Door de flinke bijdrage 

die jullie als ’s-Gravenzandse kerken steeds weer aan onze voedselbank leveren zijn we 

jullie oprecht dankbaar. U helpt ons daar enorm mee want door deze en andere donaties 

zijn wij in staat de gezinnen die niet genoeg leefgeld hebben te voorzien van een 

wekelijks voedselpakket. Nogmaals onze hartelijk dank! 

Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van 

Voedselbank Westland, Aart Quak, Voorzitter 
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Streekverband De Tien: keuze nieuwe projecten 
Het samenwerkingsverband van 10 Westlandse diaconieën 

zamelt elk jaar geld in d.m.v. collecten en giften en steunt 

hiermee zes projecten. Deze projecten worden volgens een 

procedure voorgedragen en gekozen door de deelnemende diaconieën. Dit jaar worden 

er weer 3 nieuwe projecten gekozen. De kandidaat-projecten moeten hiervoor vóór  

31 mei a.s. via één van de deelnemende diaconieën de benodigde documenten 

aanleveren. Meer informatie via www.streekverband-de-tien.nl  

 

Collectes in Coronatijd: uw bijdrage is onmisbaar 

In deze tijd van beperkt kerkbezoek is het belangrijk om de collecte-opbrengsten toch op 

peil te houden. Uw bijdrage daarin is onmisbaar. Elke zondag wordt er gecollecteerd voor 

Diaconie, Kerkbeheer en Zending. Tijdens de (online) diensten kunt u met een QR code 

een bedrag overmaken met uw smartphone. De volgende 

verdeelsleutel wordt gehanteerd: Diaconie 50%, Kerkbeheer 40% 

en Zending 10%. U kunt ook bij de uitgang van de kerk uw 

bijdrage geven. Tevens kunt u via onderstaande bankrekeningen 

uw bijdrage overmaken: 

Diaconie: NL 55 RABO 0323240216 PG ’s-Gravenzande 

Kerkbeheer: NL 03 RABO 0323205747 PG ’s-Gravenzande 

Zending: NL 55 RABO 0323240216 PG ’s-Gravenzande ovv 

Zending 

De informatie over de bestemming van de collectes en de QR code 

is terug te vinden op de website van PG ’s-Gravenzande 

(www.pgsgravenzande.nl link Diaconie). 

 

 

Familie Wierstra-Boekestein 
Leonie en Daniel Wierstra-Boekestein werken voor Jeugd met een Opdracht en verblijven 

met hun twee kinderen in Lichinga in Mozambique. Op de website www.wierstra.nu of via 

#familywierstra op instagram is meer informatie te vinden over hun werk. 

Uit de nieuwsbrief van De Nieuwe Rank: 

Ontmoeting met de familie Wierstra! Ja, u leest het goed, 

we kunnen Leoni, Daniel en de kinderen ontmoeten. 

Uiteraard op een gepaste wijze. Op 1 mei 2021 

organiseert de TFC een fietspuzzeltocht die u langs 

verschillende punten leidt met aan het eind een 

ontmoeting. Iedereen die betrokken of geïnteresseerd is, 

in het werk van Leoni en Daniel, is welkom om deel te 

nemen. De fietstocht is gratis, gedurende de tocht 

worden er consumpties aangeboden tegen lage prijzen. 

 

 

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 recente nieuwsbrief 

vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande, tabblad 

Diaconie. Of ga naar: 

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-

lourina-vogelaar/home?user_id=110055 

 

  

http://www.streekverband-de-tien.nl/
http://www.pgsgravenzande.nl/
http://www.wierstra.nu/
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
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Bericht van Wim van den Burg uit Kenia 
 

 
 
13 maart 2021: 

Er is in de afgelopen twee maanden weer veel werk verzet door het Kenia Project. We 

hebben besloten om eveneens enkele scholen in arme gebieden van Mpeketoni bij te 

staan, die tekorten aan schoolbanken hebben. In totaal maken we vooralsnog 100 

schoolbanken, die naar 4 armlastige scholen gaan. In dit geval Bahati en Mini Valley. 

Bahati Primary School is de allereerste school die wij bijna 30 jaar geleden in 1992 

gebouwd hebben. Beide scholen verkeren in goede staat, maar vooral in Mini Valley is de 

armoede groot. In Bomani was er een probleem met de watervoorziening van de Jakob 

Well, die in 2016 is geboord. Het is een waterput, met een onderwaterpomp, maar er 

was dichtslibbing ontstaan, waardoor er geen water meer naar boven kwam. De Jakob 

Well staat naast een school. Zowel de leerlingen als de bevolking in de omgeving maakt 

er in groten getale gebruik van. De zorgen waren dan ook groot, maar zijn nu opgelost, 

zoals op de foto te zien is. Op dit moment is mijn vrouw Ann in Kenia en zij heeft ter 

plekke toezicht gehouden en ook de foto’s gemaakt. Op 6 januari vertrok zij voor 3 

maanden naar Kenia en hoopt op 21 april terug te kunnen komen, als er vluchten zijn. 

Alle vliegverkeer tussen Nederland en Kenia ligt op dit moment stil door corona. Ann is in 

Kenia, omdat zij stage moet lopen. Ze studeert online aan Mount Kenya University en 

heeft haar kandidaatsexamens Psychologie gedaan en moet dat afronden met een 

praktijkstage van 3 maanden. Die bestaat uit 2 delen. Ze is in januari begonnen in een 

hospice in Nanyuki, een ziekenhuis met ongeveer 100 terminale patiënten. Best zwaar 

werk 4 dagen per week en op de 5de dag besprekingen met stagebegeleiders in Nyeri. 

Inmiddels is ze tussentijds 2 keer een lang weekend van donderdag tot en met maandag 

naar Mpeketoni geweest, een afstand van 800 km. tussen Nayuki en Farmers’ Court. In 

de loop van de maand maart mag ze het 2de deel van de stage gaan doen in Mpeketoni. 

Daar gaat ze probleemleerlingen en ouders adviseren en begeleiden op Tamani Junior 

School, de school van het project. Bovendien gaat ze op andere scholen voorlichting 

geven op het gebied van aidspreventie, faalangst, pesten, drugsgevaar, misbruik enz. 

Tegelijkertijd zal zij toezicht houden op de werkzaamheden op Farmers’ Court en Tamani. 

Een heel druk bestaan dus. Als ze terug is in Nederland hoopt ze een baan te kunnen 

vinden in de zorg. Daarbij denkt ze aan werken in een hospice, verzorgingshuis of 

psychiatrie.  

Hartelijke groet, Wim en Ann van den Burg 
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Niet alleen 

Kerken en lokale organisaties hebben hun krachten gebundeld in 

het platform #Nietalleen. Heeft u behoefte aan hulp, 

ondersteuning of gewoon wat persoonlijk contact in deze 

onzekere tijd? Dan kunt u bellen naar 0800 1322 voor contact 

met een lokale kerk (meer informatie www.nietalleen.nl). 

Natuurlijk kunt u voor hulpvragen ook contact opnemen met de 

diaconie, via een e-mail naar diaconie@pgsgravenzande.nl 

 

 

 

Hulpvragen via Vitis Westland 
 

Hulpvraag Gegevens  Datum 
aanvraag 

Door wie 

Eenmalig 
technische 
klusjes 
  
  

  
8 mei 

Het Sociaal Kernteam vraagt 
hulp voor een alleenstaande 
moeder die begin mei gaat 
verhuizen.  
De hulp bestaat vooral uit 

kleine klusjes wat er haar niet 
lukt, zoals; schilderijen en 
lampen ophangen en 
aansluiten van het gasfornuis.  
Zij verhuist in de mei vakantie 
naar ’s-Gravenzande. 

13-04-2021 Vitis Welzijn 
  
Sociaal Makelaar 
Karin Scholtes 
  

06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 
  

Hulp bij 
boodschappen 
voor + een half 

jaar 
  

  
  
  
  
1 x per week 
naar eigen 
inzicht 

De welzijnsadviseur van  
’s-Gravenzande vraagt de 
aandacht voor een ouder 

echtpaar. Het lukt het echtpaar 
niet meer om zelf 

boodschappen te doen en zij 
hebben weinig tot geen eigen 
sociaal netwerk.  
Vitis Welzijn verwacht de dit 
voor een duur van een half jaar 
is omdat er dan een andere 
stap in hun leven wordt 

genomen.  

13-04-2021 Vitis Welzijn 
  
  

  
Welzijnsadviseur 

’s-Gravenzande 
David van Beekum  
  
Telefoonnummer 06-
83717499 
d.v.beekum@vitiswelzijn.nl 
  

Begeleiding 
overgang basis- 
naar voortgezet 

onderwijs 
  

1 x per week 
naar eigen 
inzicht 

Voor een jongen uit  
’s-Gravenzande is de sociaal 
makelaar op zoek naar iemand 

die het leuk vindt om hem te 
begeleiden in de verandering 

van het basis- naar het 
voortgezet onderwijs. Hij is zelf 
super gemotiveerd maar vindt 
het wel heel spannend hoe hij 
strakjes alles moet doen qua 

plannen, organiseren en 
omgaan met veranderingen.  
Helaas is het school niet gelukt 
om hem aan te melden voor 
een mentor bij School’ is Cool. 
Hier staat hij op de wachtlijst.  

13-04-2021 Vitis Welzijn 
  
Sociaal Makelaar 

Karin Scholtes 
  

06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 
  

 

  

http://www.nietalleen.nl/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl
mailto:d.v.beekum@vitiswelzijn.nl
mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl
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Collecte overzicht  
 

datum doel opbrengst  

7-2-2021 KIA Werelddiaconaat       744,00  

7-2-2021 Jeugd met een opdracht (DNR)       416,43  

14-2-2021 St. Jarige Job    1.159,96  

21-2-2021 Streekverband De Tien       868,28  

28-2-2021 PKN Missionair werk       590,25  

28-2-2021 Fam. Wierstra (DNR)       348,65  

7-3-2021 Schuldhulpmaatje Westland    1.346,10  

10-3-2021 Diaconie plaatselijk werk       437,00  

14-3-2021 Stichting Avavieren    1.378,35  

21-3-2021 KIA Werelddiaconaat       705,50  

21-3-2021 Fam. Vogelaar (DNR)       321,13 

28-3-2021 Westland Rooseveltpaviljoen       976,08  

 

Vacatures diaconie 

We zijn blij met het bericht dat Henk van Wijk (uit de wijkgemeente NoorderBrug) bereid 

is om diaken te worden in onze gemeente. Fijn dat hiermee weer een vacature is 

ingevuld. 

 
Vergaderingen 

Het moderamen van de diaconie vergadert op 20 april 2021. 

 

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. Ga naar 

www.pgsgravenzande.nl tabblad Diaconie. Of klik op deze link: 

https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41 
 

 
 
 
Nieuws voor het diaconaal bericht worden gestuurd naar het e-mailadres: arjanhan@kabelfoon.nl 
 

http://www.pgsgravenzande.nl/
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41
mailto:arjanhan@kabelfoon.nl

