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’Samen tegen armoede’ 
Veel mensen hebben te maken met de gevolgen van de energiecrisis en de inflatie. 

Financiële problemen kunnen doorwerken op emotioneel en psychisch gebied. De 

diaconie wil samen met gemeenteleden hulp bieden in 

situaties waarin dat mogelijk is en zo als kerk middenin 

de samenleving staan. Met deze gedachte hebben we 

gekozen voor ‘Samen tegen armoede’ als jaarthema 

voor 2022/2023. Vanuit onze diaconale doelstelling om 

te helpen waar geen helper is.  

 

Energietoeslag doneren 

Rond deze tijd heeft de overheid een bedrag van € 190 betaald, als tegemoetkoming 

voor energiekosten. Misschien heeft u dit zelf hard nodig, maar misschien ook niet. In 

dat geval roepen wij u op om (een deel van) dit bedrag overmaken op bijvoorbeeld één 

van de onderstaande doelen. Zo kunnen we met elkaar iets betekenen voor onze naaste 

in nood. 

Westland Geeft Warmte 

Het fonds 1818 heeft toegezegd de opbrengsten te 

verdubbelen. Bankrekeningnr. NL30 RABO 0189 3447 76 

t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte 

(ANBI-status). Of via onderstaande QR-code: 

 

 

 

 

https://www.vitiswelzijn.nl/algemeen/westland-geeft-warmte 

https://www.notabene-communicatie.nl/wgw-doneren 

  

 

 

 

Voedselbank Westland 

Bankrekeningnr. : NL15 RABO 0138760128 t.n.v. Voedselbank Westland (ANBI-status). 

https://www.voedselbankwestland.nl/ 

 

Samen tegen armoede – Kerk in Actie 

Bankrekeningnr. NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede.  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-

armoede/ 

 

Diaconale hulp 

Heeft u zelf financiële hulp nodig, of kent u iemand die hulp nodig heeft?  

Misschien kan de diaconie dan iets betekenen. Mail voor meer informatie 

naar diaconie@pgsgravenzande.nl. Vanzelfsprekend wordt uw/jouw vraag 

vertrouwelijk behandeld. 

 

 

Hulp van de Gemeente Westland 

Ook de gemeente Westland kan hulp bieden bij 

geldzorgen. Op www.gemeentewestland.nl/geldzorgen 

staat een overzicht van de mogelijkheden.  

 

 

 

 

https://www.vitiswelzijn.nl/algemeen/westland-geeft-warmte
https://www.notabene-communicatie.nl/wgw-doneren
https://www.voedselbankwestland.nl/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
http://www.gemeentewestland.nl/geldzorgen
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Terugblik actie Voedselbank Westland:  6 en 7 november 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 

inzamelingsactie voor de Voedselbank Westland. 

Er werd weer een grote hoeveelheid producten 

ingeleverd. Ook de jeugd deed enthousiast mee in 

de kindernevendienst, op de clubs en in de 

jeugdkerk. Onze hartelijke dank hiervoor! Het is een goede manier om met jong en oud 

in onze gemeente stil te staan bij wat armoede betekent en hoe wij daar actief iets aan 

kunnen doen. Onderstaand een bedankbericht van de Voedselbank zelf. 

 

Van Voedselbank Westland aan de ’s-Gravenzandse kerken 

De blikkenactie van de ’s-Gravenzandse kerken voor Voedselbank Westland is ook dit 

jaar weer een succes geworden. Deze week mochten wij weer veel voedsel in ontvangst 

nemen wat wij heel goed kunnen gebruiken want het aantal klanten stijgt de laatste 

maanden behoorlijk; met 25%! De reden hiervan zal u ongetwijfeld weten, want het 

effect van de hoge inflatie merkt iedereen. En als je dan toch al op het randje van een 

normaal bestaan leeft dan kun je weinig tegenwind hebben. De zware gang naar de 

voedselbank is dan voor sommigen een must. Als voedselbank zijn we dan ook heel 

content dat de kerken in ’s-Gravenzande ons deze bijdrage willen leveren in de vorm van 

een voedselgift. 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. Vooral nu met de toename van klanten. Door dit initiatief tonen jullie aan 

dat je ook kerk naar buiten wilt zijn.  

Waarvoor onze hartelijk dank! Namens bestuur, vrijwilligers en klanten van Voedselbank 

Westland, Aart Quak, voorzitter 
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Bijbels dagboekje bestellen bij de diaconie 
Half december verzorgt de diaconie weer de jaarlijkse kerstattenties 

voor de ouderen in onze gemeente. Het bijbels dagboekje voor 2023 

kunt u, net als voorgaande jaren, kosteloos los bestellen. Er is dit jaar 

gekozen voor de Bijbelse Dagkalender. Om te bestellen kunt u mailen 

naar diaconie@pgsgravenzande.nl met vermelding van naam en adres. 

Telefonisch bestellen kan ook; bij Janine Valstar, tel. 0174-412686 (na 

19.00 uur) of Petra van der Kruk, tel. 0174-417936 (na 19.00 u). 

Bestellingen graag uiterlijk 16 december a.s. doorgeven. Het dagboekje 

wordt bij u thuisbezorgd tussen half en eind december.  

 

Kerstvieringen 
De diaconie is blij dat de kerstviering voor ouderen in de 

gemeente dit jaar weer door kan gaan. De gezamenlijke viering 

vindt plaats op woensdag 14 december a.s. in De Kiem (ontvangst 

van 15.00–15.30 uur, aanvang kerstviering 15.30 uur). Net als 

andere jaren wordt de viering gevolgd door een uitgebreide 

broodmaaltijd. Aanmelden kan tot 9 december a.s. bij de volgende adressen. 

NoorderBrug via: uw bezoek(st)er of zelf aanmelding bij: Jolanda van der Wel (06-

50983871, na 18.00 uur), Petra van der Kruk  (06-12463525, na 18.00 uur). Dorpskerk 

via: Maaike van Velden (0174-413635),  Gabriëlle Schijf (0174-420156, na 18.00 uur). 

Heeft u vervoer nodig naar De Kiem dan kunt u dat eveneens doorgeven. 

 

Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne  
Graag willen wij u kort inlichten over onze reis die we hebben 

ondernomen in de eerste helft november en over onze 

plannen voor de komende tijd. Woensdagmiddag 9 november 

kwamen we via Sopron aan in het grensgebied van Oekraïne. 

Eerst een kijkje genomen waar de vrachtauto’s worden gelost 

en waarvan de goederen worden weggebracht. Ook hebben 

we natuurlijk de slagbomen gezien waar we anders doorheen gaan om onze mensen te 

bezoeken in Oekraïne, maar wat nu niet heeft plaatsgevonden. De meeste mensen die 

we jaarlijks bezoeken zijn naar ons toegekomen in Hongarije. Allereerst wilden zij ons, 

namens de bevolking van de Onder Karpaten, hun dank overbrengen en gaven zij aan 

blij en positief verrast te zijn met wat we tot nu toe gedaan hebben. Ook wij, als 

Stichting Hulp Hongarije Oekraïne, willen dit bericht gebruiken om onze dank aan u over 

te brengen. Het is heel bijzonder wat we, mede met uw hulp en aandacht, hebben 

kunnen betekenen voor het gebied waar we als stichting actief zijn. Wel was er spanning 

bij degenen die langs kwamen over wat er nog allemaal staat te gebeuren. En zijn er 

heel veel vluchtelingen van bezette gebieden naar hun gebied gekomen, waardoor er 

veel georganiseerd moet worden om deze vluchtelingen te huisvesten en eten te geven. 

Tot dan toe vinden de dichtstbijzijnde oorlogsactiviteiten plaats op 500 km van het 

grensgebied.  

Graag zouden wij onze bekenden in de maand december maar ook het jaar 2023 te hulp 

willen schieten met wat we tot nu toe gedaan hebben. Zodat er af en toe een momentje 

is waar ze van kunnen genieten ondanks alle stress. Rond 17 december gaat de laatste 

vrachtauto voor dit jaar richting Oekraïne. Misschien gaan er dit keer wel zaken mee als 

een aggregaat, waar de laatste dagen om gevraagd wordt. In ieder geval staan er al 11 

pallets conserven klaar, 2 pallets rijst wat aangevuld wordt met 1 à 2 pallets 

beddengoed/kleding, wintergroenten en aardappels.  

U zult begrijpen dat dit alles geen doorgang kan vinden zonder verdere financiële 

ondersteuning en wij hopen dat u ons als gemeente daarmee wilt helpen. Wilt u dit alles 

meenemen in uw gebeden en dat deze oorlog spoedig zal worden beëindigd. Een verder 

verslag van onze reis komt binnen afzienbare tijd op onze website www.shho.nl 

(met doneerknop). Het rekeningnummer van SHHO is NL10ABNA0872229424. Namens 

Stichting Hulp Hongarije Oekraïne, Henk Mulder en Henk Boekestein. 

  

mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
http://www.shho.nl/
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Familie Wierstra-Boekestein 
Leonie en Daniel Wierstra-Boekestein werken voor Jeugd met 

een Opdracht en verblijven met hun twee kinderen in Lichinga 

in Mozambique. Op de website www.wierstra.nu of via 

#familywierstra op Instagram is meer informatie te vinden 

over hun werk.  
 

Wie ben ik en wat doe ik in de diaconie? 
Ik ben Neline Looijen, getrouwd met John en samen hebben wij 

twee kinderen. Onze zoon woont samen met zijn vriendin in 

Naaldwijk en onze dochter woont in Enschede; die is daar na haar 

studie blijven wonen. Mijn hobby's zijn haken, fietsen en wandelen. 

De vierdaagse van Nijmegen heb ik tot nu toe 8 keer succesvol 

uitgelopen. Afgelopen september ben ik begonnen met een opleiding 

als verzorgende. Eén dag in de week ga ik naar school en ik werk 

daarnaast drie dagen in De Kreek op de somatische afdeling. Dat 

doe ik met veel plezier en enthousiasme. Het is dankbaar werk en 

het is fijn dat ik dit mag en kan doen. Sinds afgelopen juni ben ik 

bevestigd als diaken, dus alles is nog vrij nieuw voor mij, maar met 

een hoop enthousiasme gaat het zeker lukken. Als diaken hou ik mij bezig met het 

Roosevelt Paviljoen en de Kerstattenties, wat allebei erg leuk is om te doen. Dit doe ik 

samen met een collega diaken. Ik hoop de komende jaren met veel plezier mijn werk als 

diaken te mogen doen. 

 
Collectes 

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. 

Gebruikers van de gemeenteapp kunnen hun bijdrage overmaken via de ’Geven’ optie. 

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 

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). 

 

Collectes juli-augustus-september 2022 
3-7-2022 KIA Werelddiaconaat 1044,76 

3-7-2022 Stichting Red een Kind (DNR) 258,73 

10-7-2022 Opgave door Raad van Kerken 2079,03 

17-7-2022 Leger des Heils 1273,26 

24-7-2022 Diaconie 887,42 

31-7-2022 Stichting Jarige Job  1154,46 

7-8-2022 Diaconie 818,97 

14-8-2022 KIA Zending 819,46 

14-8-2022 Joy for Joep (DNR) 270,00 

21-8-2022 Stichting Exodus 1309,63 

28-8-2022 Stichting Gave, Gevlucht. Gezien. Geliefd 1043,04 

4-9-2022 Streekverband de 10 1647,38 

11-9-2022 Fam. Vogelaar 1018,50 

18-9-2022 Diaconie jongerenwerk 1128,12 

25-9-2022 Westland Rooseveltpaviljoen 1312,27 

http://www.wierstra.nu/
http://www.pgsgravenzande.nl/


  Diaconaal bericht oktober-november 2022 
 

 

5 

 
 

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 een 

aantal jaren. De recente 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/ 

 
 

Vergaderingen 

Het moderamen vergaderde op 8 november ter voorbereiding op de vergadering van het 

college van diakenen op 22 november. In deze vergadering was een vertegenwoordiger 

te gast van stichting Timea (www.stichtingtimea.nl).  

 

Contact 

Voor (financiële) hulpvragen aan de diaconie kunt u mailen naar 

diaconie@pgsgravenzande.nl 

 
 

De diaconie op de website van PG ’s-Gravenzande 
Het actuele diaconale nieuws, evenals o.a. de informatie over de 

collectes, is te vinden op website. Ga naar www.pgsgravenzande.nl 

tabblad Diaconie. Of klik op deze link: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws voor het diaconaal bericht kan worden gestuurd naar het e-mailadres: arjanhan@kabelfoon.nl 
  

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/
http://www.stichtingtimea.nl/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
http://www.pgsgravenzande.nl/
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41
mailto:arjanhan@kabelfoon.nl
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Wim v.d. Burg – Kenia 

 
 
 

 


