Diaconaal bericht september 2019

Vakantieweek Roosevelt Paviljoen
De vakantieweek voor onze Westlandse ouderen
vond plaats van 7 tot en met 14 september jl.
Op 11 september jl. heeft een groep diakenen
meegeholpen de locatie bezocht. Het was erg
gezellig. We werden warm ontvangen met koffie
en ijzerkoekjes! Het weer was regenachtig dus
het programma voor buiten ging niet door. We
hebben een loterij gedaan met vele prijzen! De
opbrengst van 750 € is alvast een start voor het
jaar 2020. Iedereen zowel de gasten als
vrijwilligers zijn dankbaar en enthousiast.

Verslag ouderenmiddag
Op 12 september jl. hebben we met 45 ouderen uit onze
gemeente een heel gezellige boottocht gemaakt met de
Nieuwe Gantel. We verzamelden of bij De Brug of aan de
Poelkade waar de boot ging aanmeren.
Alle voorbereidingen qua vervoer waren getroffen. Na het
checken van de lijst of iedereen aanwezig was, vertrokken
we rond tien over drie richting Naaldwijk. We voeren de
mooie vaarroute door Naaldwijk en Honselersdijk en via de
Gantel langs Monster weer terug naar onze opstapplaats.
De schipper vertelde onderweg het een en ander, maar
doordat er veel Westlanders aan boord waren, werd zijn
verhaal regelmatig overstemd door eigen verhalen en
herkenningspunten. Ook kwamen er muzikaal wat
bekende liedjes langs die spontaan werden meegezongen.
Na de koffie en thee met een heerlijke wafel kreeg men
frisdrank of een wijntje aangeboden (het advocaatje deze
keer niet!). Dit werd aangekleed met lekkere wraps. Westlandse tomaatjes en
komkommers sierden de tafels. Als laatste ronde kwamen er rijkgevulde belegde
broodjes langs en pannenkoeken. Alles was door ons team zelf gemaakt en dat werd
enorm gewaardeerd. Enkelen van ons team hebben zelfs hun plaats op de boot afgestaan
aan een oudere zodat ook alle mensen van de reservelijst mee konden genieten van deze
tocht. Kortom, wij als team, maar ik denk dat ik ook namens de ouderen spreek, kijken
terug op een heel geslaagde middag.
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Presentatie Rapport Onderzoek Armoede in Nederland
Op vrijdag 8 november 2019 wordt in de Pauluskerk te Rotterdam het onderzoeksrapport
‘Armoede in Nederland 2019’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het
onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die
plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in de knel zitten of
dreigen te komen. Bisschop Gerard de Korte en ds. René de Reuver, scriba van de
Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Tamara van Ark
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan. Aansluitend vertellen mensen die in armoede
leven hun verhaal en vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken,
maatschappelijke organisaties en politiek. De Straatklinkers, het dak- en thuislozenkoor
uit Amsterdam, zingt een aantal liederen. Meer informatie en
aanmelding: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

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.

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 nieuwsberichten kunt
u lezen op de website van PG ’s-Gravenzande (zie
onderaan pagina 3 voor de link naar Diaconie). De
actuele nieuwsbrief vindt u in de bijlage bij deze
nieuwsbrief, op de website van PG ’s-Gravenzande of via
deze link:
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/vogelaarjul
19_20190704110806.pdf
Onderstaand vindt u informatie over de gemeentereis naar Indonesië die wordt
georganiseerd door de Bethlehemkerk in Den Haag.
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Nieuws uit Kenia

Collecte overzicht augustus/september 2019
4-8-2019 Streekverband de 10

1.432,27

11-8-2019 Fam. Vogelaar

1.288,70

18-8-2019 Diaconie Jongerenwerk

1.415,52

25-8-2019 Stichting Leren van elkaar Peru

1.034,95

1-9-2019 Westland Rooseveltpaviljoen

1.479,97

8-9-2019 Streekverband de 10

1.764,99

15-9-2019 Stichting Avavieren

1.261,04

22-9-2019 PKN vredesweek

857,05

29-9-2019 Diaconie Plaatselijk Werk

673,80

Actie voor de Voedselbank Westland
Goed om alvast te noteren: op 10 november a.s. (en in de week daaraan voorafgaand)
organiseert de diaconie weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank. In het
kader van jeugddiaconaat betrekken we dit jaar ook de kinderen erbij met een speciale
actie. Meer informatie hierover volgt.

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

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