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Terug-blik Voedselbankactie 7 en 8 november 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde inzamelingsactie voor de Voedselbank 

Westland rond de Dankdag van dit jaar. Er werd weer een grote hoeveelheid producten 

gedoneerd. Ook de jeugd deed enthousiast mee op de clubs en in de jeugdkerk. De 

kinderen van de kindernevendienst hebben het broodbeleg mooi versierd. Onze hartelijke 

dank hiervoor. Het is een goede manier om met jong en oud in onze gemeente stil te 

staan bij wat armoede kan betekenen en hoe wij daar actief iets aan kunnen doen.  

 

Van de Voedselbank ontvingen wij onderstaand bedankbericht: 

Van Voedselbank Westland aan de ’s-Gravenzandse kerken 

Al vele jaren zamelen jullie voedsel in voor onze Westlandse voedselbank. In deze 

novembermaand was het de zogenaamde blikkenactie. Deze week mochten wij dat in 

ontvangst nemen en ook dit keer was het hartverwarmend dat jullie zoveel 

bijeengebracht hebben. Ook de kinderen hadden hun best gedaan met hun mooi 

versierde pakjes. Wij zijn dan ook heel blij dat jullie kerken deze november inzameling 

weer tot een succes wisten te maken. 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 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Signaalpunt Eenzaamheid 
Het Diaconaal Platform Westland is onderdeel van de kerncoalitie Eén tegen 

Eenzaamheid. Een hulpmiddel hierbij is het signaalpunt Eenzaamheid. Bij het 

Signaalpunt Eenzaamheid Westland kun je een signaal 

afgeven als je je zorgen maakt om anderen die zich 

mogelijk eenzaam voelen. Ook als je jezelf eenzaam 

voelt kun je dit aangeven. Voor meer informatie klik 

op: Signaalpunt Eenzaamheid Westland | Want je 

staat er niet alleen voor (signaalpuntwestland.nl) 

 

 

https://www.signaalpuntwestland.nl/
https://www.signaalpuntwestland.nl/
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Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar) 
Eind december 2021 komt het gezin Vogelaar naar 

Nederland voor een tussentijds verlof. In deze 

periode zal ds. Vogelaar voorgaan in een dienst in 

de Dorpskerk op 16 januari 2022. Ds. Vogelaar is 

in 2018 uitgezonden naar Indonesië, ter 

ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu. De 

Diaconie en de Zendingscommissie steunen dit 

werk financieel.  

De nieuwsbrief van juni 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 

U kunt ook Zendingsmaatje worden van de familie 

Vogelaar. Zie hiervoor de onderstaande link: 

Zendingswerkers - Zendingsmaatje 

 
 

 

Bericht van Wim van den Burg uit Kenia 

 

 

Hulpvragen via Vitis Westland 
Via Vitis kregen wij onderstaande hulpvraag: 

 

Hulpvraag Gegevens  Datum 

aanvraag 

Door wie Bemiddeling 

geslaagd 

Vrijwilliger om 

meerdere keren 

Smartphone uitleg 

te geven aan een 

meneer 

Invullen naar eigen 

inzicht 

Voor een meneer uit  

’s-Gravenzande wordt een 

geduldige vrijwilliger gezocht die 

langdurig uitleg kan geven over 

het gebruik van een Smartphone. 

Voor deze meneer is het een 

lastige materie en eenmalige 

uitleg is niet voldoende.  

01-11-

2021 

Ambulant begeleider 

Brenda v.d. Berg 

Telefoonnummer 06-

11422595 

  

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
https://zendingsmaatje.nl/zendingswerkers/
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Nieuws van East African Care 
De diaconie heeft een gift overgemaakt naar de stichting East African Care. We ontvingen 

hiervoor een bedankbericht. Onderstaand de tekst uit de nieuwsbrief van september: 

  

In Kenia wordt er dankzij een mooie bijdrage van Marthe van Rijswijck een nieuwe latrine 

gebouwd bij het tuinproject in Kinondo. De tomaten, spinazie en paprika’s doen het goed 

en de leden van de Yes We Can groep werken hard. Alle leden van deze groep, 

kwetsbare ouders van “onze” kinderen en de mensen die voor ons werken in Kenia 

hebben, dankzij een mooie actie van Gea, de eerste vaccinatie gehad!  

De kinderen zijn blij dat de scholen weer open zijn! De extra reiskosten van de kinderen 

i.v.m. de Corona maatregelen, medicijnen en voedsel (omdat voor veel ouders het werk 

stil kwam te liggen) konden we betalen met hulp van de Protestante Gemeente 

’s Gravenzande. Veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! We zijn trots op 

Phanice die is begonnen op de Chumani Secondary School in Kilifi County!  

We komen steeds een stukje verder met de huisjes op Maio. Telkens als er fondsen zijn 

wordt er verder gewerkt. Het hardst van iedereen werken Elize en Noce zelf! Met veel 

enthousiasme en blijdschap zien ze dat hun huisjes worden opgebouwd. Wie helpt ze 

weer een stukje verder? Zie ook: www.eastafricancare.org 

 

 

Boekje Dag in dag uit 2022 bestellen bij de Diaconie 

Half december verzorgt de diaconie weer de jaarlijkse 

kerstattenties voor de ouderen in onze gemeente. Het 

dagboekje voor 2022 kunt u tot 1 december a.s. kosteloos 

bestellen bij de diaconie. U kunt hiervoor mailen naar 

diaconie@pgsgravenzande.nl, met vermelding van naam en 

adres. Telefonisch bestellen kan ook bij Janine Valstar, tel.nr. 

0174-412686 (na 18.00 u). Het dagboekje wordt bij u 

thuisbezorgd.  

In verband met de ontwikkelingen rond het corona virus kunnen 

de kerstvieringen voor de ouderen in onze gemeente dit jaar 

helaas geen doorgang vinden.  

 

  

http://www.eastafricancare.org/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
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Collectes in Coronatijd: uw bijdrage is onmisbaar 

Gelukkig mogen we weer met meer gemeenteleden naar de kerk. Het blijft echter 

belangrijk om de collecte-opbrengsten op peil te houden. Uw bijdrage is onmisbaar. Elke 

zondag wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerkbeheer en Zending. Tijdens de 

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). 

N.B. De wijkgemeente Uniekerk heeft een eigen regeling voor Kerkbeheer. Bijdragen via 

deze QR code worden hierin niet meegenomen.    

Geven via de gemeente-app 

De gemeenteleden van De Nieuwe Rank en de NoorderBrug willen we graag wijzen op 

het gebruik van de Geven-optie in de gemeente-app. Geven via deze mogelijkheid is aan 

te bevelen aangezien de kerk per betaling via de QR code € 0,20 aan de serviceprovider 

betaalt. Bij gebruik van de gemeente-app zijn de kosten voor de gebruiker. Het bijdragen 

gaat gemakkelijk via een opwaardeertegoed. De kosten per opwaardering bedragen  

€ 0,30. Dit bedrag wordt samen met uw opwaardeersaldo van uw bankrekening 

afgeschreven. U begrijpt: hoe hoger het bedrag dat u opwaardeert, hoe lager de kosten 

zijn. Het gebruik van de gemeente-app is gratis. 

 

Collecte overzicht augustus-september 2021 
1-8-2021 Streekverband De Tien    1.238,25  

8-8-2021 Stichting Gave    1.239,04  

15-8-2021 KIA Zending       936,30  

15-8-2021 Stichting Red een kind (DNR)       169,50  

22-8-2021 Stichting Edukans    1.396,70  

29-8-2021 Stichting Woord en Daad    1.246,74  

5-9-2021 Streekverband De Tien    1.131,88  

12-9-2021 Fam. Vogelaar    1.267,33  

19-9-2021 Diaconie jongerenwerk    1.544,53  

26-9-2021 Stichting Beukenrode    1.673,93  

 

 

Vergaderingen 

Het moderamen vergaderde op 2 november 2021 ter voorbereiding op de vergadering 

van het college van diakenen op 30 november a.s.  

 
 

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 

 

 

http://www.pgsgravenzande.nl/
http://www.nietalleen.nl/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
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Wie ben ik en wat doe ik in de diaconie? 
Binnen de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is de diaconie een gezamenlijk orgaan, 

waarin diakenen uit alle wijkgemeenten zich inzetten voor hen die hulp nodig hebben, 

dichtbij en verder weg in de wereld. Onze diaconie bestaat uit 25 diakenen. We kunnen 

ons voorstellen dat niet alle gemeenteleden weten wat we allemaal doen. Daarom zullen 

een aantal diakenen in de komende berichten hierover vertellen.  

 

Mijn naam is Janine Valstar-Meijburg. Ik ben geboren en getogen in ‘s-Gravenzande, 

getrouwd met Jan en we hebben 3 kinderen, die allemaal nog gezellig thuis wonen. We 

telen orchideeën aan de Naaldwijkseweg. Als hobby ben ik graag creatief bezig met 

bloemen. Ik ben lid van de Dorpskerk en ik ben sinds een 

jaar de secretaris van de diaconie van PG ‘s-Gravenzande. 

Als secretaris zorg ik voor de post en emailberichten van 

en voor de diaconie. Deze komen bij mij binnen en ik zorg 

ervoor dat alles bij de juiste personen terecht komt. Ook 

zorg ik ervoor dat alle diakenen op de hoogte blijven van 

alles wat er speelt binnen de diaconie. De diaconie 

vergadert 4 keer per jaar en het is mijn taak om de 

vergadering voor te bereiden en natuurlijk de notulen te 

verzorgen. 

Door deze functie heb ik te maken met alle diakenen. Het 

is mooi om te zien dat er bij de diaconie zo goed wordt 

samengewerkt tussen de gemeenten en dat iedereen zich 

inzet om een helpende hand te bieden waar dat nodig is.  

 

Mijn naam is Petra van der Kruk, ik ben 57 jaar jong en 

getrouwd met Wim. Wij hebben 2 dochters, 2 schoonzoons en 

4 kleinkinderen. Ik ben werkzaam op de broodafdeling van 

een supermarkt in Wateringen. Het vroege opstaan vind ik 

geen probleem (6.00 uur beginnen). Vanaf het moment dat de 

winkel om 7.00 uur open is, begint ook het sociale aspect. Een 

winkel is niet alleen een verkooppunt van goederen maar ook 

een ontmoetingsplek waar klanten gezien en begroet worden. 

Een kort praatje, gewoon even wat aandacht naar de 

medemens, vind ik belangrijk. Het kan zo maar zijn dat ik 

deze dag de enige persoon ben waar de klant contact mee 

heeft. Specifieke hobby’s heb ik niet, wandelen, fietsen, lezen en een legpuzzel maken 

vind ik ook leuk om te doen. De kleindochters vinden het erg leuk om mee te puzzelen. 

Dat schiet natuurlijk niet echt op, ze maken er een hele andere puzzel van, maar het is 

wel heel gezellig om met 2 kwebbelende meisjes van 4 en bijna 4 jaar aan tafel te zitten. 

En ach met de puzzel komt het later wel weer goed!  

Sinds 2020 ben ik actief in de diaconie en zet ik mij in voor diaconale ondersteuning, met 

name voor de ouderen. Vanwege de corona maatregelen is het helaas anders dan 

voorgaande jaren en zijn de contacten minder, wat ik heel jammer vind. Ik vertrouw 

erop dat er betere tijden komen, zodat de ouderenmiddagen en andere activiteiten wel 

door kunnen gaan. 

 

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
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Verslag reis Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne 
Op 22 september 2021 zijn Henk Mulder en Henk Boekestein op weg gegaan voor de 

jaarlijkse reis voor Stichting Hulp Hongarije Oekraïne. Vanwege Covid-19 was de laatste 

reis in 2018.  

 

’s Morgens om 06.00 uur reden we onder goede omstandigheden weg om ’s avonds rond 

21.00 uur in Sopron aan te komen. Hier hebben we een paar mooie dagen gehad 

alvorens we naar de Oekraïne zijn gegaan. Bij de grens laten we de aanhangwagen bij 

een dominee in Hongarije staan. De grens over gaan duurde een half uur en tegen de 

avond kwamen we aan bij Deak Istvan en zijn vrouw Clara. Istvan begeleidt de projecten 

van SHHO in de Oekraïne en helpt ons, samen met de plaatselijke dominees te kijken 

naar projecten die ondersteuning verdienen. Zowel Istvan als Clara zijn actief in hun 

omgeving, zien om naar ouderen en mensen die echt hulp nodig hebben. Nog wel iets 

om te melden: vrijwilligerswerk, zeker in de Oekraïne, is er niet zoals wij dit kennen. 

Het eerste wat opvalt is dat alle hoofdwegen zijn hersteld. De economische situatie is 

echter ten opzichte van ons laatste bezoek erg verslechterd. De oorlog in het oosten 

zorgt er nog steeds voor dat de mensen uit dat gebied wegtrekken naar het westen wat 

daar een extra belasting geeft en niet goed is voor dat gebied. Jongens en mannen 

verdwijnen naar het buitenland om niet in militaire dienst te komen. Door de Covid 

verdwijnen er ook hele gezinnen naar het buitenland. In het verleden waren dat alleen de 

mannen, die kwamen dan 1x per maand naar huis. Maar door de pandemie moesten ze 

bij vertrek en thuiskomst 10 dagen in afzondering en konden die tijd niet werken, dus 

dan maar het hele gezin mee, wat voor nog minder leefbaarheid in de gemeentes zorgt.  

In Oekraïne hebben wij het project “Verlaten kinderen” ondersteund en met Ds. Cipos 

Jozsef besproken. In Csongor hebben we een bezoek gebracht aan het A.A. project van 

Ds. Pocsai Sandor sr. ook hier een ondersteuning achtergelaten. De gaarkeuken van 

Tivadar is ook ondersteund. Een nieuw project van Ds. Hunyadi Attilla is ook besproken 

en we kijken wat we hier kunnen betekenen. De kinderopvang in Fekete Patak van Ds. 

Homoki Gabor is ook bezocht en ondersteund. Het zomer vakantie werk is besproken met 

Ds. Molna Erica. Ook zijn een aantal gezinnen bezocht waar veel problemen zijn. Al deze 

activiteiten spreken veel tot de verbeelding. 

Na ons bezoek aan Oekraïne zijn we vervolgens naar Hongarije gegaan. In Debrecen 

bezochten we de 2 Ds. Jenei Zoltan sr en Jenei Zoltan jr. 

De oude dominee is met emeritaat en woont in Hajdusamson bij zijn dochter die daar 

een kinderopvanghuis heeft en helpt daar samen met zijn vrouw. De jonge Zoltan is 

dominee in 2 kleine gemeentes In Halab en Nagyceres. Hier hebben wij de 2 gebruikte 

paaskaarsen van ’s-Gravenzande achtergelaten en hem verteld hoe en wat hier de 

bedoeling van is, hij was er erg blij mee. Ook werkt hij in het onontwikkelde gebied naast 

Debrecen wat aan Roemenië grenst, met zijn door hem opgezette Sociale Brigade. Dit 

gebied is circa 15 vierkante kilometer groot, woest, dicht bebost sterk achter gebleven. 

Het gebied wordt doorkruist met enkel zandwegen. Hier wonen verspreid in hele slechte 

huizen(hutten) bejaarden en gezinnen zonder gas, water en elektra en andere 

voorzieningen. Zoltan en zijn inmiddels 6 medewerkers doen hier hun uiterste best om 

het leven enigszins dragelijk te maken voor hen. Dit is wel een heel bijzondere activiteit, 

welke ook door ons ondersteund wordt.  
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Hierna gingen wij via een aantal stops richting Boedapest. In Cegled bezochten wij het 

kinderhuis, waar Mevr. L. v.d. Meer in 1957 begon. Hier is veel gedaan het gaat goed 

maar er moet nog veel gebeuren. Nog steeds zijn er mensen die kinderen met een 

handicap naar een tehuis brengen. Gelukkig zijn er dan plaatsen waar deze kinderen 

liefdevol worden opgevangen. In Nagykörös, Keckskemet en Hajduszobozslo 3 zieken 

bezocht. Vervolgens zijn we door gegaan naar Erd bij Boedapest naar Dominees Zoltan 

en Zsuzsa Liteaty. Zoltan is Dominee in Erd en docent aan de Theologische Hogeschool in 

Boedapest. Zsuzsa is ook dominee en godsdienstlerares op school en geeft catechisatie 

en bijbelstudies, begeleidt een moeder-kindgroep, helpt verslaafden en gezinnen aan de 

onderkant van de maatschappij. Dit alles naast een gezin met 4 opgroeiende kinderen. 

Hier is ook onze tussenopslag voor goederen die van hieruit naar Oekraïne gaan. Ook 

hebben wij een bezoek aan Monor, Kiskunlazshaza, Dunaharazti en Hercegalom 

gebracht. 

Op woensdag 6 oktober jl. zijn wij gezond maar vermoeid weer thuisgekomen. Een 

uitgebreid verslag kunt u vinden op de site van PG ’s-Gravenzande, tabblad Diaconie: 

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

We zijn dankbaar voor uw financiële hulp. U kunt ons blijven helpen op rekeningnummer  

NL  81 ABNA 0810 4637 84. Zonder uw hulp kunnen wij niet. Wij danken onze God voor 

de hulp en steun tijdens de reis.  

Groeten van Henk Mulder en Henk Boekestein 

 

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

