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Blik-semactie Voedselbank Westland op  

8 en 9 november 2020 

We kunnen terugkijken op een succesvolle 

inzamelingsactie voor de Voedselbank Westland rond 

de Dankdag van dit jaar. Ondanks het beperkte kerkbezoek is er een grote hoeveelheid 

producten gedoneerd. Ook de jeugd deed hier enthousiast aan mee. Op de clubs is 

gesproken over het thema armoede, de kindernevendiensten hebben mooi versierde 

boodschappen ingezameld en ook de jeugdkerk heeft twee volle boodschappentassen 

ingeleverd. 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. 

 

 

 

 

 

 

Bestel gratis het boekje #Dankbaar 
Hoe oefenen we ons in dankbaar leven, óók als het leven tegenzit?  

Het boekje #Dankbaar probeert handvatten te ontwaren in de levens 

van vier Bijbelse personen: David, Salomo, Jezus en Paulus. Op 

verschillende wijzen laten zij iets zien van vertrouwen, 

ontvankelijkheid en dankbaarheid. Bestel het boekje (A6-formaat) 

gratis via deze link: 

https://petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar/?utm_source=nieuwsbri

ef_Protestantse_Kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=02

1120 

https://petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar/?utm_source=nieuwsbrief_Protestantse_Kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=021120
https://petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar/?utm_source=nieuwsbrief_Protestantse_Kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=021120
https://petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar/?utm_source=nieuwsbrief_Protestantse_Kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=021120
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#Niet alleen 

De gevolgen van het coronavirus zijn onverminderd merkbaar. Lokale kerken en 

(christelijke) maatschappelijke organisaties verbinden via #Nietalleen hulpinitiatieven en 

hulpvragers aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de 

samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie in de buurt. 

Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent niet alleen. Onze diaconie heeft 

zich aangesloten bij dit landelijk platform. Meer informatie: www.nietalleen.nl. Zoekt u 

zelf hulp en/of advies, of kent u mensen die op kleine schaal een financiële bijdrage 

kunnen gebruiken, dan kunt u altijd contact opnemen met de diaconie via het e-

mailadres: diaconie@pgsgravenzande.nl 

 

U/jij kunt zelf mensen in je omgeving laten weten dat ze het 

niet alleen hoeven te doen. Breng bijvoorbeeld een 

bloemetje, iets lekkers of een (kerst)kaars langs. Om dit 

gebaar nog leuker te maken zijn er kaartjes en 

(kaarsen)wikkels gemaakt. Deze zijn gratis te bestellen. 

 

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

met hun twee kinderen in Lichinga in Mozambique. Van de thuisfrontcommissie stuurde 

het volgende bericht: 

In het winter seizoen kan het ook in Mozambique koud zijn. In huis is het dan 12-14 

graden. Een kachel is geen overbodige luxe. De kachel is geschonken, maar moet ook 

worden verscheept en aangesloten. Om dit te bekostigen heeft de TFC van de familie een 

online bingo georganiseerd. Met 75 deelnemers en een gezellige avond heeft de actie  

€ 2.080,-- opgebracht. Het gezin kan er het komende winterseizoen warmpjes bij zitten. 

Op de website www.wierstra.nu of via #familywierstra op instagram is meer informatie te 

vinden over hun werk. Bekijk hier een actueel filmpje: https://youtu.be/mPs1fpVYjf4 

  

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 nieuwsbrieven vindt u op de website van PG ’s-Gravenzande of via 

deze link:  

https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaarjun20_20200622083317.pdf 

Of ga naar: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-

vogelaar/home?user_id=110055 

  

http://www.nietalleen.nl/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
http://www.eo.nl/artikel/bestel-kaartjes-of-wikkels-voor-nietalleen
http://www.wierstra.nu/
https://youtu.be/mPs1fpVYjf4
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaarjun20_20200622083317.pdf
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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Kerstvieringen  
In verband met de ontwikkelingen rond het corona virus kunnen 

de kerstvieringen voor de ouderen in onze gemeente dit jaar 

geen doorgang vinden. Gelukkig kunnen we de ouderen wel de 

jaarlijkse kerstgroet bezorgen; dit gebeurt rond 12 december 

a.s. 

 

Nieuws van Wim van der Burg uit Kenia 
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Collectes in Corona tijd: uw bijdrage is onmisbaar 

In deze tijd van beperkt kerkbezoek is het belangrijk om de 

collecteopbrengsten toch op peil te houden. Uw bijdrage daarin is 

onmisbaar. Elke zondag wordt er gecollecteerd voor Diaconie, 

Kerkbeheer en Zending. Tijdens de (digitale) diensten kunt u met 

een QR code een bedrag overmaken met uw smartphone. Als u zelf 

geen verdeelsleutel meegeeft aan uw gift, dan wordt de volgende 

verdeelsleutel 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 

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). 

  

http://www.pgsgravenzande.nl/
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Collecte overzicht juni/juli/augustus/september 2020 
 

7-6-2020 Stichting ZOA    1.129,74  

14-6-2020 Stichting Leren van elkaar Peru    1.191,20  

21-6-2020 KIA wereldvluchtelingendag       675,01  

21-6-2020 Fam Gosseling (DNR)       377,33  

28-6-2020 Streekverband de tien    1.451,40  

28-6-2020 Girls Empowerment Foundation (DNR)       290,55  

5-7-2020 KIA binnenlands diaconaat    1.285,80  

5-7-2020 Joy4Joep (DNR)       264,23  

12-7-2020 Diaconie    1.824,59  

19-7-2020 Voedselbank Westland    1.634,30  

26-7-2020 Stichting Exodus    1.157,21  

2-8-2020 Streekverband De Tien    1.755,66  

2-8-2020 Streekverband De Tien    1.755,66  

2-8-2020 Philemon project (DNR)         37,45  

9-8-2020 Diaconie ouderencontact    1.583,37  

16-8-2020 Stichting Babyspullen    1.243,09  

23-8-2020 Stichting Gave    1.602,16  

30-8-2020 Noodhulp Beiroet (nb doel aangepast)    3.114,81  

6-9-2020 Streekverband De Tien    1.710,56  

13-9-2020 Fam. Wierstra    2.522,26  

20-9-2020 Diaconie jongerenwerk    1.283,30  

27-9-2020 PKN vredesweek    1.609,15  

27-9-2020 Open Doors       277,55  

 

 
Hulpvragen via Vitis Welzijn 

  

Hulpvraag Gegevens  Datum aanvraag Door wie 

Maatje voor 
jongeman  
  
Belasting:  
Passend aan 
eigen agenda.  
  

Jongeman (30) woont nog niet zo heel 
lang in ’s-Gravenzande en heeft weinig 
netwerk. Hij vindt het lastig om contact 
te maken en te behouden. De Autisme 
Spectrum Stoornis is hier mede de 
oorzaak van. Hij heeft een goede 
fulltime baan, hierdoor gaat het 
voornamelijk om de avonden en 
weekenden.  
Bel gerust als je meer wilt weten.  
  

November ‘20 Vitis Welzijn 
  
Sociaal Makelaar 
Karin Scholtes 
  
06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 
  

Taalcoaches 
voor kinderen 8 
t/m 15 jaar 
(meerdere) 
  
Belasting: 
Wekelijks, een 
dag/avond naar 
keuze 
  
  

Voor kinderen uit ’s-Gravenzande ben 
ik op zoek naar enthousiaste personen 
die het leuk vinden om deze 
kinderen/jongeren te helpen om beter 
te worden in de Nederlandse taal.  
Dit zijn jongeren die ontzettend 
gemotiveerd zijn en zelf om een 
Taalcoach vragen. Het zijn 
voornamelijk kinderen van de 
basisschool maar een enkele keer gaat 
het om een iets ouder kind. Nooit 
ouder dan 18 jaar want dan komen zij 
in aanmerking voor een Taalmaatje 
vanuit de Bibliotheek (Taalhuis) 

Oktober ’20  Vitis Welzijn 
  
Sociaal Makelaar 
Karin Scholtes 
  
06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 
  

        
        
        

  
  

mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl
mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl
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Brief van de Stichting Hulp Hongarije Oekraïne 
 

Beste Lezer, 

 

Graag willen wij u op de hoogte houden van wat er 

gaande is in Hongarije en Oekraïne, waar we als Stichting 

Hulp Hongarije Oekraïne actief zijn. Net zoals hier wordt 

ook daar het leven beheerst door Covid-19. Jammer is 

dat de berichtgeving in beide landen minder 

waarheidsgetrouw is, helaas. Zeker in de Oekraïne is het 

leven niet eenvoudig. Dagloners die werken in Hongarije kunnen niet de grens over om 

te werken, en daarmee zijn er geen inkomsten voor eten en warmte in huis. Deze 

mensen kunnen dan ook niet anders dan gebruik maken van één van de voedselbanken 

waar wij als SHHO er drie van financieel ondersteunen. 

De omstandigheden in het oosten van de Oekraïne maken dat heel Oekraïne te maken 

heeft met slechte leefomstandigheden. Met de komende wintermaanden in het zicht is 

het voor vele mensen een kwestie van overleven, waar zeker niet iedereen in zal slagen 

is de ervaring. In Hongarije zijn de leefomstandigheden wat dit betreft een stuk beter.  

 

Dit jaar is er geen mogelijkheid om onze geplande reis te maken, al zijn we wel in staat 

om ondersteunend te zijn zoals eerder beschreven met de drie gaarkeukens en in begin 

november zijn er 130 dozen kleding vervoerd naar Erd nabij Boedapest. Van hieruit 

worden er een 60 dozen vervoerd naar Oekraïne. Dit wordt verzorgd door een bevriende 

relatie uit ons netwerk. 

Zowel in Hongarije als Oekraïne doen kerken veel aan noodhulp en wij willen dit werk 

graag blijven ondersteunen. Wij bidden dan ook of de kerken aldaar bij machte zijn om 

vrijwilligers te blijven vinden om dit werk te kunnen blijven doen. Bid u met ons mee?  

 

Nu we voor de tweede keer kleding op transport hebben gedaan, en dit twee keer goed is 

aangekomen, willen we u vragen om schone kleding en heel schoeisel voor ons te 

bestemmen. Dit  kunt u brengen op de eerste dinsdag van de maand naar de loods van 

ETB Kuyvenhoven aan de Sand Ambachtstraat 49 (dan graag de poort inlopen naast 

makelaardij van Oosten). U mag het ook brengen naar Henk Mulder, Eikenlaan 63 in ’s-

Gravenzande. Wanneer u het zelf niet kunt brengen mag u Henk ook bellen (0174-

415764) om een afspraak te maken voor het ophalen.Een financiële ondersteuning wordt 

ook zeer op prijs gesteld. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Ons rekeningnummer is 

NL10ABNA0872229424 t.n.v. Stichting Hulp Hongarije Oekraïne. 

Wij hopen, wanneer de omstandigheden het toelaten, zo spoedig mogelijk in 2021 onze 

broeders en zusters in Hongarije en Oekraïne met een bezoek te kunnen vereren en hen 

te ontmoeten. 

Namens de Stichting Hulp Hongarije Oekraïne, Henk Mulder en Henk Boekestein 

 

Vergaderingen 

Op 10 november 2020 vergaderde het moderamen. In deze vergadering is besloten om 

de vergadering van het college van diakenen op 24 november 2020 niet door te laten 

gaan in verband met de geldende corona beperkingen. De diakenen zijn schriftelijk 

geïnformeerd over de actuele onderwerpen. Dit betreft o.a. de begroting van de diaconie 

voor 2021 en een aanpassing in de verdeelsleutel voor de collectebijdragen via de QR 

code. 
 

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 kunt u mailen naar arjanhan@kabelfoon.nl 

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

