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Nieuws uit Sulawesi  (Ds. Vogelaar) 
Op 28 september jl. werd het eiland Sulawesi getroffen door een zware aardbeving en 

een daaropvolgende tsunami. De schade is enorm. Er zijn honderden doden en veel 

mensen zijn dakloos geraakt. Er is grote behoefte aan water, voedsel, onderdak en 

medicijnen. De diaconie en de 

zendingscommissie steunen het 

werk van Ds. Vogelaar op Sulawesi. 

Hij is door de GZB uitgezonden en 

woont in Palopo (een stad buiten de 

regio van de ramp). Nu dit eiland zo 

hard is getroffen, is de GZB een 

noodhulpactie gestart. In eerste 

instantie gaat het vooral om basale 

dingen zoals voedsel, kleding en 

onderdak. Via partnerkerken en 

christelijke organisaties wil men de 

getroffen bevolking ondersteunen. 

U kunt meehelpen door een gift 

over te maken naar de GZB, 

rekeningnummer NL91 INGB 0690 

7624 45 o.v.v. ‘noodhulp Sulawesi’.  

Alvast hartelijk dank voor uw steun! 

 

De diaconie heeft besloten om 

de collecte op 21 oktober a.s. te 

bestemmen voor deze 

noodhulpactie van het GZB.  

 

Mocht u per post een kaartje willen 

sturen naar de familie Vogelaar dan 

kan dat naar:  

Kantor Sinode Gereja Protestan 

Indonesia Luwu (GPIL),  

Jl. Dr. Ratulangi Km. 7 Rampoang, 

Kotak Pos 118,  

Kota Palopo 91914,  

Sulawesi Selatan, Indonesia. 

Mailen kan naar: 

laurensjanvogelaar@gmail.com 

Het blog kunt u lezen via de website 

van GZG:  

https://www.gzb.nl/over-

gzb/projecten-

werkvelden/zendingswerker/?id=11

0055 

De nieuwsberichten kunt u nalezen 

op de website van PG ’s-

Gravenzande: 

www.pgsgravenzande.nl, tabblad 

Diaconie. 

 

 

 

 

 

 

mailto:laurensjanvogelaar@gmail.com
https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=110055
https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=110055
https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=110055
https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=110055
http://www.pgsgravenzande.nl/


  Diaconaal bericht september 2018 
 

 

2 

 

 

 

Nieuws uit Kenia – Wim van den Burg  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Thema avond ”Zorg voor elkaar” op 19 september jl. 
Op 19 september jl. organiseerde de diaconie in samenwerking met Vitis Welzijn in De 

Brug een informatieve en ontspannende avond voor mantelzorgers, vrijwilligers en 

andere belangstellenden. Vitis gaf informatie over de dagelijkse praktijk van 

mantelzorgers en over de mogelijkheden en oplossingen 

die zij voor hen te bieden hebben. Na de pauze verzorgde 

het muziekcabaret  ”Het draait om mensen nietwaar” een 

zeer geslaagd en gezellig optreden. Een kort verslag van 

de avond kunt u terugzien in het Vitis Journaal nr. 37 via 

de volgende link: 

http://ritv.nl/aflevering/1887/Vitis+Journaal+Nummer+-

+37+2018 

Het is vaak niet zo duidelijk en herkenbaar, maar iedereen 

heeft wel mensen (oud èn jong) in de omgeving die 

dagelijks belast zijn met de zorg voor naasten of familie. 

Met af en toe een uurtje opvang kunt u al heel veel betekenen voor mantelzorgers.  

 

Week van de mantelzorg 

Van 6 t/m 11 november a.s. vindt de Week 

van de Mantelzorg plaats. In verschillende 

kernen in het Westland worden door Vitis 

Welzijn leuke en gezellige activiteiten 

georganiseerd. De mantelzorgers wordt  

ontspanning aangeboden, ze worden verwend 

en de innerlijke mens wordt goed verzorgd. 

Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld mozaïek 

schilderen, aanschuiven bij een ontbijt, High 

Tea of diner, maar ook kiezen voor een 

interessante rondleiding of ontspannen bij een 

schoonheidsbehandeling. De jonge mantelzorgers worden ook niet vergeten; zij leren 

allerlei gave tips en tricks tijdens een workshop 

Freerunning. Elke geregistreerde mantelzorger in Westland 

krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan een activiteit 

naar keuze tijdens de Week van de Mantelzorg. Staat u nog 

niet geregistreerd als mantelzorger of heeft u vragen? Neem dan contact op via 0174 – 

630358 of mantelzorg@vitiswelzijn.nl.  

 

http://ritv.nl/aflevering/1887/Vitis+Journaal+Nummer+-+37+2018
http://ritv.nl/aflevering/1887/Vitis+Journaal+Nummer+-+37+2018
mailto:0174%20–%20630358
mailto:0174%20–%20630358
mailto:mantelzorg@vitiswelzijn.nl
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Zondag 14 oktober a.s. collecte Werelddiaconaat 

Leven van visserij in Nepal 
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te 

verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf 

jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het 

kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer 

inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN 

(United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de 

bevolking hun inkomsten te vergroten door het 

verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. 

UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, 

geeft advies over watermanagement tijdens 

bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop 

van de vis. UMN ondersteunt hen ook bij het 

verbouwen van groente en fruit tijdens de 

maanden dat landbouw mogelijk is. En ze trainen 

mensen om hun eigen geitenbedrijf of 

groentenwinkel op te zetten. Dankzij de 

ondersteuning van UMN op het gebied van 

landbouw en visserij stijgt het inkomen van de 

bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar 

door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage 

aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale 

projecten van Kerk in Actie zoals het werk van 

United Mission in Nepal.  

 

Actiedag Avavieren 
Op 22 september jl. werd voor de vierde keer een actiedag 

georganiseerd ten bate van Stichting Avavieren. De voorlopige 

opbrengst staat op ruim € 6.300,– Een geweldig resultaat van 

een mooie dag. Alle deelnemers, sponsors en vrijwilligers bedankt voor alle bijdragen. 

Avavieren maakt het hiermee mogelijk dat mensen met een beperking een betere 

toegang krijgen om op het strand te komen en zij kunnen genieten van de zee, de golven 

en de wind! 

 
Buurtrestaurant Bij Mekaar  
Het buurtrestaurant wordt gehouden op de 1e en 3e dinsdag van de maand  in De Brug 

aan de Julianaweg. De kosten van de maaltijd bedragen € 6,50, exclusief de 

consumpties. U kunt zich tot uiterlijk een dag vooraf opgeven via de 

website  http://www.bijmekaar.nl of  tot uiterlijk in de ochtend door te bellen naar 06-

221 362 71.  

Collectes augustus 2018 

 datum doel opbrengst  

5-08-18 Stichting Chimding Nepal     1.087,18  

12-08-18 Open doors     1.575,31  

19-08-18 Diaconie Missie en Dienen      1.108,14  

26-08-18 Mercy ships     1.983,37  

Vergaderingen 
Op 4 september jl. vergaderde het college van diakenen voor het eerst in het nieuwe 

seizoen. 

 
Nieuws voor het diaconaal bericht is van harte welkom op het mailadres arjanhan@kabelfoon.nl.  
De diaconale berichten zijn te lezen via https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90 

http://www.bijmekaar.nl/
mailto:arjanhan@kabelfoon.nl
https://www.pgsgravenzande.nl/maandberichten-90

