Diaconaal bericht oktober/november 2019

Theatermiddag De Zonnebloem
Op 12 oktober jl. vond er in De Brug een gezellige theatermiddag plaats, georganiseerd
door De Zonnebloem. De diaconie stelde hiervoor de zaal beschikbaar.

Zondagbreek Heenweg
Op 27 oktober jl. werd in Heenweg weer de zondagbreek gehouden. Voor een groep van
13 personen werd een gezellige middag georganiseerd met een koffie, een drankje en
daarna met elkaar warm eten. Voor het eten kwamen er nog 8 personen bij. De
zondagbreek is een initiatief van Vitis Welzijn en verschillende kerken uit het Westland op
de laatste zondag van de maand in het wijkcentrum (Brede Buurtschool,
Boelhouwerstraat 1, Heenweg). Speciaal voor alleenstaanden die even de deur uit willen.
De bijeenkomsten staan altijd garant voor een gezonde dosis ontspanning in een
gemoedelijke sfeer. Aansluitend is er open eettafel (€ 7,50 voor een driegangendiner
incl. koffie/thee). Opgeven kan bij mevrouw A. van Uffelen op woensdag vooraf (van
10.00 tot 12.00 uur) of via een mail aan petravanderende@live.nl
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Voedselbankactie
In de week van 3 t/m 11 november jl. vond weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de
Voedselbank Westland plaats, met alle kerken van ’s-Gravenzande. Nieuw was dit jaar de
actie die speciaal voor de kinderen werd gehouden. De kinderen van de
kindernevendienst zamelden broodbelegproducten in voor ”Bram Brood” en pakten deze
leuk in tijdens de kindernevendienst. Ook de kinderen van de clubs hebben heel wat
mooi ingepakte producten ingeleverd. Zij kwamen de producten zelf brengen op de
laatste inzamelingsavond, zodat ze met eigen ogen konden zien dat er wel 7 grote
bakken vol naar de Voedselbank Westland gingen. Een groot woord van dank aan allen,
jong en oud, die hieraan hebben meegewerkt.
Van de Voedselbank Westland ontvingen wij een bedankbericht waarin zij de actie
hartverwarmend noemden en zij speciaal ook de jeugd bedankten voor hun prachtig
ingepakte broodbeleg pakketten. ”Voor al uw donaties zijn wij u heel dankbaar. Om elke
week weer een acceptabel voedselpakket mee te kunnen geven aan gezinnen die dat zo
hard nodig hebben daar komt heel wat voor kijken. U helpt ons daar enorm mee en
daarvoor willen wij u van harte bedanken!”
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Buurtrestaurant Bij Mekaar in De Brug
Het buurtrestaurant is open op de 1e en 3e dinsdag van de maand. 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.

Armoede in Nederland
Op 8 november jl. werd het rapport ’Kerk en Armoede
2019’ gepresenteerd. ‘Ons armoede-onderzoek maakt
duidelijk dat talloze christenen hun verantwoordelijkheid
nemen om mensen in armoede te helpen’, aldus bisschop
Gerard de Korte tijdens de presentatie van het Armoedeonderzoek 2019. ‘De diaconale kracht van onze kerken
blijkt opnieuw aanzienlijk.’ ‘Ruim 80 procent van de
kerken is betrokken bij armoedebestrijding. Het geeft een
dubbel gevoel, maar ik ben er trots op’, vertelde scriba
René de Reuver tijdens de presentatie. ‘Ik word stil van
de inzet en de betrokkenheid. Diep respect voor alle
diaconale vrijwilligers die dit werk doen.’ ‘Armoede is
schrijnend, en niet acceptabel. Veel mensen worden
belemmerd om mee te doen in de samenleving’,
reageerde staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken op
de overhandiging van het rapport. ‘Armoede is een
hardnekkig probleem. Het is tekenend
dat volgens het onderzoek het aantal
hulpvragen steeg, vergeleken met drie jaar geleden. Iedereen in de
samenleving kan het overkomen dat je in armoede of schulden
terecht komt. Dat kan niet door één partij opgelost worden. Ik ben
blij met uw oproep tot samenwerking. Ik geef u een compliment voor
uw inzet, het is fantastisch te zien hoeveel mensen hun schouders
hieronder willen zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat we de ander
zien als mens.’

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 actuele nieuwsbrief vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande of
via deze link:
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaarjul19_20190704110806.pdf

Zendingsproject november en december
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Nieuws uit Kenia

Vergaderingen
Op 31 oktober jl. vergaderde het moderamen als voorbereiding op de vergadering van
het college van diakenen op 19 november jl.

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
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Hulpvragen via Vitis Welzijn
Hulpvraag

Gegevens

Gezellige lunch
bereiden

Voor wijkcentrum Larix zijn we op zoek
naar iemand die het leuk vindt om een
lekkere lunch te bereiden voor mensen
die het niet leuk vinden om thuis alleen
te eten. Wat ga je doen? Je gaat
wekelijks op maandag een eenvoudige,
lekkere en gezonde lunch maken. Je
stelt de maaltijd zelf samen en doet
samen met een collega vrijwilliger de
boodschappen. Het idee is om de ene
week tussen de middag een warme
maaltijd te serveren en de andere week
een lunch. De exacte invulling kunnen
we met elkaar bepalen.
Een mevrouw in een kwetsbare situatie
zou het fantastisch vinden als twee
handige personen de laminaatvloer
willen leggen in haar nieuwe woning in
De Lier. Mevrouw moet volgende al
verhuizen. Het gaat om een
woonkamer en twee slaapkamers.
In samenwerking met AH ’sGravenzande wil ik een diner verzorgen
voor alleenstaande ouders waarvoor
het lastig is om zonder de kinderen en
financiële middelen iets voor zichzelf te
doen.
Het zou leuk zijn als iemand mij
kan/wil helpen om dit te organiseren.
Eigen inbreng en ideeën zijn altijd
welkom.
Albert Hein sponsort alle benodigde
ingrediënten.
Voor jongeren uit het Westland ben ik
op zoek naar Coachies. Een Coachie
kun je zijn als je tussen de 18 en 30
jaar bent en in Westland woont. Je
vindt het leuk om jongeren die lastige
vragen niet aan hun ouders durven te
stellen te ondersteunen. Ook jongeren
die af en toe een verkeerde keuze
maken en soms een beetje sturing
nodig hebben kunnen bij jou terecht.
Je hebt meestal app of bel contact
maar afspreken is ook optie.
Het kunnen aanvragen van een VOG is
vereist. Dit is uiteraard kosteloos.
Nieuwsgierig? Neem gerust contact met
mij op!
Voor wijkcentrum Larix zijn we op zoek
naar iemand die het leuk vindt om
wekelijks de voorraad (dranken,
koekjes, schoonmaakmiddelen etc) te
controleren, de voorraad aan te vullen
en de bestelling in het bestelsysteem
van de Sligro te verwerken. Na een
bestelling, worden de spullen op
maandagmiddag de week erop
bezorgd. Je checkt de levering en zet
alles weer netjes op de juiste plek. Lijkt
het je leuk om deze functie te
vervullen?

Maandag tussen de
middag

Laminaatvloer
leggen
EENMALIG
Volgende week

Leuk diner
verzorgen
Eenmalig
In de week van 10
december

Coachies gezocht

Wanneer een
jongeren behoefte
heeft aan contact

Facilitair /
voorraadbeheer –
Larix

Maandagmiddag één
uurtje

Datum
aanvraag
01-10-2019

Door wie
Vitis Welzijn
Wijkcentrum coördinator
Kirsten Nennie
k.nennie@vitiswelzijn.nl of
06-14604103

08-11-2019

Vitis Welzijn
Welzijnsadviseur
Lilian Kemp
l.kemp@vitiswelzijn.nl of 0638444024

08-11-2019

Vitis Welzijn
Sociaal Makelaar
Karin Scholtes (06-10164519

26-07-2019

Vitis Welzijn

Sociaal Makelaar
Karin Scholtes (06-10164519)

01-10-2019

Vitis Welzijn
Wijkcentrum coördinator
Kirsten Nennie
k.nennie@vitiswelzijn.nl of
06-14604103

Nieuws voor het diaconaal bericht kunt u mailen naar arjanhan@kabelfoon.nl
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