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Actie voor de Voedselbank 
Van de Voedselbank Westland ontvingen wij onderstaand bedankbericht naar aanleiding 

van de blikkenactie in november. 

 

Aan de ‘s-Gravenzandse kerken, 

Heel hartelijk dank voor de blikkenactie die jullie afgelopen zondag hielden. Vandaag 

werd het bij ons bezorgd en we zijn heel blij met deze mooie hoeveelheid voedsel dat we 

gaan verdelen aan onze deelnemers van de voedselbank. Elke week weer aan hen een 

acceptabel voedselpakket meegeven betekent voor ons een continue inspanning om dat 

voor elkaar te krijgen; 52 weken in het jaar want de voedselbank gaat nooit op vakantie. 

Met jullie bijdrage zijn we dan ook heel dankbaar want dat helpt ons enorm. Dit doen 

jullie al jarenlang, zowel in voor – als najaar, fantastisch.   

Wij willen allen die afgelopen zondag producten voor ons hebben meegenomen, alsmede 

de organisatie daar omheen, nogmaals van harte bedanken! 

Met vriendelijke groet, namens Voedselbank Westland, Aart Quak, Voorzitter Stichting 
Voedselbank Westland 
 

 

 
Regiomiddag De Zonnebloem in de Brug  
Op 4 november jl. was er in de Brug een regiomiddag Westland van de Zonnebloem. 

De Brug werd door de diaconie beschikbaar gesteld aan de Zonnebloem. 

 
 

Vergaderingen 
Op 7 november jl. vergaderde het college van diakenen in de Brug. 
 

 
 



  Diaconaal bericht november 2017 
 

 

2 

 
 

Uitzending familie Vogelaar naar Indonesië 
Op 12 november jl. gaf Ds. Vogelaar in de Dorpskerk 

uitleg over het werk dat hij vanaf begin 2018 gaat 

doen in Indonesië. De Diaconie en Zendingscommissie 

van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande hebben 

besloten om dit werk financieel te ondersteunen. Ds. 

Laurens Jan Vogelaar en zijn vrouw Lourina  worden 

(met hun twee kinderen) uitgezonden naar het eiland 

Sulawesi. Zij gaan daar een kwetsbare kerk 

ondersteunen. Een arme kerk die als minderheid leeft 

te midden van een meerderheid van moslims. In de 

dienst van 12 november jl. ging Ds. Vogelaar in op het 

thema zending (anno 2017) en vertelde hij iets over hun verlangen, over de situatie 

waarin de kerk zich bevindt en over het werk dat zij daar hopen te gaan doen. Vanuit 

Diaconie en Zendingscommissie zullen wij de gemeente regelmatig via 

Samen, nieuwsbrieven en de website gaan informeren over het werk dat  

Ds. Vogelaar en zijn vrouw doen in Indonesië. Het is mooi om zo verhalen te 

horen over gelovigen uit een ander deel van de wereldkerk en mogelijk ook 

van hen te leren.  

 

 
Kerstgiften van de diaconie  
Ook dit jaar wil de diaconie kerstgiften in de vorm van supermarktbonnen verstrekken 

aan gezinnen/alleenstaanden die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. De 

diaconie zoekt naar namen van mensen die hiervoor in aanmerking komen. De doelgroep 

woont in ’s-Gravenzande, maar hoeft geen deel uit te maken van een kerkelijke 

gemeente. Het is de bedoeling dat degenen die namen doorgeven, zelf de bonnen gaan 

bezorgen. Aan de kerkelijk werkers de vraag om bij het doorgeven van namen ook de 

gezinssamenstelling te vermelden in verband met het bedrag van de gift. Op 8 december 

a.s. sluit de aanmeldingstermijn. Mailadressen: 

Dorpskerk: Annemieke Prins: reprins@kpnmail.nl 

Nieuwekerk: Bram van Staalduinen: fagvanstaalduinen@kabelfoon.net 

De Brug: Niek van der Wel: navdwel@caiway.nl 

Noorderkerk: Hans van de Kaaij: hkaaij@kabelfoon.net 

Uniekerk: Ruud Alleblas: ruud.alleblas@planet.nl 

De Nieuwe Rank verzorgt zelf de aanmeldingen. 

 

 

Opbrengst diaconale collectes september/oktober 2017 
 

 3-09-17 St. Hart voor Afrika (De Tien) 1.748,61  

10-09-17 Voedselbank Haaglanden 1.229,17  

17-09-17 Noodhulp St Maarten 3.459,23  

24-09-17 St. de Hoop 1.459,97  

1-10-17 PKN: Kerk en Israel 1.094,53  

8-10-17 St. Voorkom (verslavingspreventie kinderen) 1.575,47  

15-10-17 Zaaigoed en bijenkorf Sudanese vrouwen KIA 1.278,45  

22-10-17 St. Mano a Mano (De Tien) 1.580,26  

29-10-17 De Regenboog groep 1.300,13  
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Zondagmiddagbreek in De Heenweg 
Tijdens de zondagmiddagbreek op 29 oktober jl. namen twee dames afscheid; zij hebben 

gedurende 5 jaar geholpen bij het organiseren van deze bijeenkomsten. Namens de 

diaconie was er voor hen een bos bloemen. 

 
Start bouw aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungalows voor 
Avavieren op Strandpark Vlugtenburg 
Het is een feit! Een uniek project gaat van 

start. Strandpark Vlugtenburg te 

’s-Gravenzande heeft de bouwopdracht getekend 

voor de bouw van negen aangepaste en 

rolstoelvriendelijke vakantie-bungalows. Dat 

betekent dat gestart kan worden met de bouw, 

zodat in samenwerking met Stichting Avavieren, 

in de zomer van 2018 aan vele gezinnen met 

kind(eren) en ouderen met een beperking een 

fantastische plek geboden kan worden om te 

genieten van een vakantie vlakbij het strand en de 

zee. De oplevering van de bungalows staat gepland 

op 1 mei 2018. Na de afwerking en inrichting met 

de nodige hulpmiddelen zullen de bungalows vanaf 7 juli 2018 klaarstaan voor hun 

vakantiegasten. In totaal zijn er drie geschakelde bungalows, die door het verwijderen 

van een tussenwand tot één grote bungalow samengevoegd kan worden, bijvoorbeeld 

voor families of zorginstellingen. Daarnaast komen er nog drie vrijstaande bungalows. 

Alle bungalows worden uitgevoerd met een ruime slaapkamer en aangepaste sanitaire 

voorzieningen. In enkele woningen komen een plafondlift en een ligbad. De entree van 

de bungalow is via een serre, die tevens dient als opslag en oplaadpunt van hulp-

middelen. Indien gasten speciale zorg nodig hebben, kan dit bij Avavieren aangevraagd 

worden, zodat mensen ook in hun vakantie verpleegkundige handelingen kunnen 

ontvangen. 

Avavieren gaat samen met Strandpark Vlugtenburg bekijken per wanneer het mogelijk 

wordt om de speciale bungalows te huren. Daarbij zal er altijd sprake zijn van persoonlijk 

contact met iemand van Avavieren, om te bepalen welke hulpmiddelen en aanpassingen 

nodig of gewenst zijn.  

Er staat veel te gebeuren voor Avavieren en uw steun hebben we dan ook nog steeds 

hard nodig! We zijn blij met materialen maar ook met  financiële steun bij de voortgang 

en instandhouding van het project. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er voor 

kinderen en ouderen met een beperking een prachtige plek beschikbaar komt om dicht 

bij de kust te kunnen genieten van het strand en de zee, zodat ook zij de wind in de 

haren mogen ervaren terwijl ze langs de vloedlijn genieten van de ondergaande zon. 

Wij willen u heel hartelijk danken voor uw advies, hulp of donatie zodat we deze mijlpaal 

mogen bereiken. Wij hopen dat u in de toekomst aan ons wilt blijven denken en op u 

mogen rekenen om de voortgang mogelijk te maken zodat het project succesvol mag 

worden.  

Met vriendelijke groeten, namens Stichting Avavieren, Hans Prins, voorzitter. 
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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 
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