Diaconaal bericht mei 2019

Projectplan jeugd/jongerendiaconaat
Diaconaat is een opdracht voor elk lid van de gemeente, jong en oud. Diakenen spelen
hierin een belangrijke rol; ze signaleren noden en brengen deze onder de aandacht en
stimuleren de gemeenteleden om diaconaal te handelen. Diaconaal handelen is geloof in
uitvoering, bij woorden horen daden. Dit lijkt een goed uitgangspunt om de jeugd en
jongeren te betrekken bij de diaconale activiteiten van de PG ’s-Gravenzande. Het werk
van onze diaconie is veelal gericht op praktische en zichtbare hulpverlening, voor alle
groepen in de samenleving. Door mee te doen en denken over diaconaal werk kunnen
jongeren geloven op een andere manier gaan ervaren. De diaconie wil het jeugd- en
jongerendiaconaat vormgeven in samenwerking met de nieuw aan te trekken
jeugdwerker in de gemeente. Zolang deze er
nog niet is gaan we zelf vast aan de slag. Er
is een kleine taakgroep gevormd met
diakenen. Deze taakgroep gaat met de
algemene jeugdraad in gesprek over het
voorstel, waarna vervolgstappen worden
gezet. Het is de bedoeling dat het jeugd- en
jongerendiaconaat zo, net als de diaconie,
gemeente breed vormt krijgt.

Werkende armen
Vorig jaar bood de Raad van Kerken de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid de screening door Kerk in Actie aan van het Landverslag 2018, door de
Europese Commissie (EC) gemaakt met betrekking tot Nederland. In een reactie hierop
bood de staatssecretaris een gesprek aan. De Raad gaf aan het gesprek te willen voeren
zodra de brochure 'Werkende armen' gereed zou zijn. Dat gesprek zal plaatsvinden op 5
juni a.s. Het gaat om een gesprek over flexibilisering van arbeid, armoede, werkende
armen en kinderen in armoede.

Buurtrestaurant Bij Mekaar in De Brug
Het buurtrestaurant is open op 18 juni 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.

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).
Het actuele blog kunt u lezen via deze link:
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-enlourina-vogelaar/blog/categorie/laurens-jan-en-lourinavogelaar?user_id=110055
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Collecte overzicht maart-april 2019
3-3-2019 Streekverband de 10
10-3-2019 Fam. Wierstra

1.694,92
1.958,85

13-3-2019 Diaconie

223,35

17-3-2019 KIA Binnenlands diaconaat

496,20

17-3-2019 Kinderdienst DK clip en klaar

372,99

24-3-2019 KIA kinderen in de knel

1.543,31

31-3-2019 Streekverband de 10

1.131,64

7-4-2019 Noodhulp Afrika Christelijk Noodhulpcluster
14-4-2019 Stichting Hulp Hongarije/Oekraïne

2.676,70
1.488,55

18-4-2019 Diaconie

201,50

19-4-2019 Streekverband de 10

805,83

21-4-2019 Fam. Vogelaar
28-4-2019 Diaconie ouderencontact

2.449,50
849,07

Vergaderingen
Het college van diakenen vergaderde op 7 mei jl. De stichting Joy 4Joep was te gast om
te vertellen over hun werk en om aandacht te vragen voor de actie voor een aangepaste
personenauto (zie ook www.joy4joep.nl). In de vergadering namen we afscheid van de
aftredende diakenen Maarten ’t Hart, Hans van der Kaaij, Gerard van der Sar, Koos van
Schelven en Evine van Staalduinen. Als nieuwe diakenen werden verwelkomd Anja van
Alphen, Henk Boekestein, Koos Meijster, Bart Simonis en Nico & Jolanda van der Wel.

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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