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’Samen tegen armoede’ 
Veel mensen hebben te maken met de 

gevolgen van de energiecrisis en de inflatie. 

Zij komen in financiële problemen, die ook 

kunnen doorwerken op emotioneel en 

psychisch gebied. De diaconie wil samen met 

gemeenteleden hulp bieden in situaties waarin 

dat nodig en 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.  

Uw/jouw suggesties zijn hierbij ook van harte welkom! 

 

Hulp bij geldzorgen 
1 op de 5 Nederlanders heeft grote of kleinere 

geldzorgen. De gemeente Westland wil hierbij helpen. 

Op www.gemeentewestland.nl/geldzorgen 

staat een overzicht van de mogelijkheden.  

Op www.gemeentewestland.nl/energiekosten staat 

vermeld welke mogelijkheden er zijn voor bijdragen in 

de energiekosten. Dit betreft bijvoorbeeld de eenmalige Energietoeslag. Voor deze 

toeslag wordt er gekeken naar het inkomen, niet naar de energiekosten. De toeslag van 

€ 1300 wordt in één keer uitbetaald door de gemeente. De Energietoeslag voor 2022 is 

nog tot 1 december 2022 aan te vragen. Ook is er de Bijzondere bijstand energiekosten, 

bestemd voor inwoners die moeite hebben om hun energierekening te betalen. Dit kan 

zijn voor inwoners met een laag inkomen, maar ook voor inwoners met een midden en 

soms hoger inkomen. Er wordt gekeken naar het vermogen en of de energierekening een 

stijging laat zien. Het bedrag dat wordt uitbetaald verschilt per inwoner.  

 

 

Westland geeft Warmte 
Westland geeft Warmte is een initiatief van de kerken, dat 

samen met Stichting voor Elkaar Westland, Vitis Welzijn, 

Voedselbank, en in overleg met gemeente Westland, is 

ontstaan. De kerken in ’s-Gravenzande waren eerder al een initiatief gestart met ’’s-

Gravenzande Geeft Gas’. Deze actie is ingevoegd in Westland geeft Warmte. 

Komt u in problemen door stijgende energieprijzen? Westland geeft Warmte wil u 

helpen. Contact via e-mailadres: westlandgeeftwarmte@gmail.com of telefonisch via 

0174-281032. U kunt ook informatie krijgen bij de buurt informatiepunten van Vitis 

Welzijn (www.vitiswelzijn.nl). 

 

 

Actie Voedselbank Westland: 6 en 7 november a.s. 
Door de hoge energieprijzen en de inflatie doen meer Nederlanders noodgedwongen een 

beroep op de voedselbank. De Vereniging van Voedselbanken Nederland verwacht dat 

het klantenbestand van de 172 voedselbanken aan het eind van deze winter met 

minimaal 40 procent zal zijn gegroeid ten opzichte van januari van dit jaar. Om deze 

reden nodigt de diaconie dan ook iedereen van harte uit om weer mee te doen met de 

inzamelingsactie voor de Voedselbank Westland. In deze dure tijden kan de Voedselbank 

onze aanvulling goed gebruiken.  

De inzamelingsactie wordt gehouden op zondag 6 november a.s. (voor/na de 

kerkdiensten) en maandagavond 7 november a.s. (van 18.30-20.00 u in de 

Noorderkerk). U kunt op die data een tas met 

blikken groenten, fruit, vis en/of soep of andere 

houdbare producten inleveren in de kerken van 

’s-Gravenzande. Ook de DE-punten zijn nog steeds 

welkom.  

 

http://www.gemeentewestland.nl/geldzorgen
http://www.gemeentewestland.nl/energiekosten
mailto:westlandgeeftwarmte@gmail.com
http://www.vitiswelzijn.nl/
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Vakantieweek Roosevelt paviljoen 
Van 24 september tot 1 oktober jl. heeft een groep 

Westlandse ouderen weer een vakantieweek 

doorgebracht in het Roosevelt Paviljoen in Doorn. Het 

thema was ’Trouw’. De 42 gasten en 28 vrijwilligers 

hebben een hele gezellige week gehad met elkaar. De 

diaconie is alle vrijwilligers zeer dankbaar voor het 

mogelijk maken van deze week. In 2023 staat de 

vakantieweek gepland van 23 t/m 30 september. 

 

 

Groene Kerken 
Al langere tijd staan het klimaat, duurzaamheid en energie hoog 

op de politieke en maatschappelijke agenda. Niet alleen als 

individu word je geacht een bijdrage te leveren, ook aan 

maatschappelijke en kerkelijke organisaties wordt gevraagd 

daarin verantwoordelijkheid te nemen. GroeneKerken is een 

platform voor alle kerken, die actief aan de slag willen gaan met 

duurzaamheid, energie, klimaat, natuur, sociale rechtvaardigheid 

en het vergroenen van de eigen gemeenschap. In Nederland zijn 

al ruim 400 kerken aangesloten bij dit initiatief. GroeneKerken is 

een initiatief van Kerk in Actie, Tearfund en Maatschappij van Welstand. Meer informatie 

is te vinden op www.groenekerken.nl. De urgentie van dit initiatief neemt alleen maar 

toe! Door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande (PGG) 

is besloten, dat de PGG zich zal aansluiten bij dit platform. Er wordt een werkgroep 

gevormd, die bestaat uit leden van de vier wijkgemeenten, waarbij uitdrukkelijk ook de 

jeugd wordt betrokken. In jaarlijks plan van aanpak kunnen talrijke initiatieven een plek 

krijgen zoals schepping en natuur, bewust inkopen, omgaan met geld, energie en klimaat 

en geloof en inspiratie. Er worden al meerdere initiatieven genomen binnen de 

wijkgemeentes en ook in de werkgroep Gebouwen worden al activiteiten ontwikkeld met 

betrekking tot energie en gebouwen. Tenminste éénmaal per jaar is er afstemming met 

de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters over het plan van aanpak, 

het benodigde budget en over de resultaten in de afgelopen periode. 

We zijn op zoek naar leden uit alle wijkgemeentes, die hier hun creatieve bijdrage willen 

leveren. Dat kan zijn als lid van de werkgroep, maar ook op allerlei andere manieren kun 

je een bijdrage leveren! Wanneer u of jij belangstelling hebt, graag melden bij Jan 

Omvlee, voorzitter College van Kerkrentmeesters, emailadres: omvleej@caiway.nl. 

Met vriendelijke groet, Jan Omvlee. 

 

 

Wie ben ik en wat doe ik in de diaconie? 
Mijn naam is Lida Storm. Ik ben getrouwd met Bert en samen hebben wij 3 kinderen; 

Daan, Ruben en Sanne. Ik ben werkzaam als verpleegkundige in het Reinier de Graaf 

Gasthuis op de afdeling Intensive Care. Naast mijn werk als 

verpleegkundige ben ik praktijkopleider. Samen met mijn collega’s 

proberen wij verpleegkundigen op te leiden en te enthousiasmeren 

voor het vak. Naast ons gezin en werk, probeer ik tijd te maken om 

te sporten, leuke dingen te doen met vriendinnen, lees ik graag een 

boek of hou ik van een stevige wandeling buiten. Sinds juli 2020 

ben ik coördinator bij de diaconie en zit ik in de 

giftenadviescommissie. Ik maak daarnaast het collecterooster en 

probeer hiermee een steentje bij te dragen aan het werk voor de 

kerk en medemens, dichtbij en ver weg. 

 

 

 
 

http://www.groenekerken.nl/
mailto:omvleej@caiway.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. De Discipelschap Trainings School 

(DTS) is op 6 juli van start gegaan. Leoni leidt een gemixte 

groep van 16 studenten samen met haar Mozambikaanse 

collega's. In de eerste weken gebeurde er al genoeg om te 

weten dat Gods geest aan het werk is. De studenten 

ervaren een veilige omgeving, delen verhalen die nog nooit verteld zijn en komen 

daarmee in vrijheid. Hun ziens- en denkwijze veranderen, waardoor de liefde van God in 

hun leven een rol kan gaan spelen. De DTS duurt nog tot 19 november. Op de website 

www.wierstra.nu of via #familywierstra op Instagram is meer informatie te vinden over 

hun werk.  

 

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/home?user_id=110055 

 

 

Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne  
Graag willen we met u informatie delen over de situatie in het gebied 

waar we als Stichting Hulp Hongarije Oekraïne actief zijn. In de 

Onder Karpaten waar we het over hebben is er tot nu toe weinig 

strijd geweest, wel heeft de bevolking een grote betrokkenheid met 

alle landgenoten en dat betekent dat ook zij in oorlog zijn. Ook daar 

gaat het leven verder, alleen in dit gebied zijn meer dan een miljoen vluchtelingen van 

plekken gekomen van waar het minder veilig is. In ons werkgebied is de armoede groot, 

werkloosheid en slechte huisvesting en pensioenen worden niet uitbetaald. Wij worden 

met deze situatie geconfronteerd. Er is een verzoek binnengekomen om een 

jongensweeshuis verder te helpen inrichten. Er waren 60 jongens met beperkingen en er 

komen 130 jongens uit oorlogsgebieden bij, zonder dat daar de middelen voor aanwezig 

zijn. Zoals u weet heeft zowat ieder gezin een volkstuin in Oekraïne en daarom hadden 

we verwacht een volgend transport pas eind oktober te gaan doen, maar ook de vraag 

naar conserven e.d. blijft groot. Door de vele verzoeken moeten we het vijfde transport 

naar voren halen. Afhankelijk van de beschikbare auto en de goederen hopen wij deze 

vracht, met uw hulp, eind september te kunnen realiseren. Onverminderd groot blijft de 

vraag naar: zeep, shampoo, maandverband, wasmiddelen en verdere 

verzorgingsartikelen luiers, incontinentiemateriaal en schoonmaakmiddelen. In het 

bijzonder voor de “Stichting het vergeten Kind” willen we babymelkpoeder meesturen. 

Specifiek voor het jongensweeshuis zoeken we: éénpersoons dekens lakens, slopen, 

handdoeken en washandjes, verzorgings- en schoonmaakmiddelen. Ook is de vraag naar 

kinderkleding en schoenen groot. Wij hopen wij dat u zult begrijpen dat wij graag alleen 

schone artikelen richting Oekraïne willen zenden. U kunt deze spullen op dinsdagavond 

vanaf 19.00 uur brengen in de Sand Ambachtstraat 49 (bij de oude locatie van de firma 

Kuyvenhoven door de poort, naast de makelaar, aan de achterzijde). Ook kunt u spullen 

na een telefoontje afgeven bij de fam. Mulder aan de eikenlaan 63 (tel 0174-415764). 

Grote hoeveelheden kunnen na tel. afspraak ook worden opgehaald. U kunt ons 

financieel ondersteunen door een gift over te maken op de ANBI rekening van de 

stichting NL10 ABNA 0872 2294 24 t.n.v. Stichting Hongarije Oekraïne. Bezoek ook onze 

vernieuwde website www.shho.nl, ook daar kunt u via de buttonknop doneren. Onze 

broeders en zusters in Oekraïne hopen op uw steun. Namens de Stichting Hulp Hongarije 

Oekraïne: Henk Mulder 0174-415764 en Henk Boekestein 0640193036. 

http://www.wierstra.nu/
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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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 mei-juni 2022 
datum doel opbrengst  

1-5-2022 Stichting Red een Kind           713,44  

1-5-2022 Fam. Gosseling (DNR)           397,08  

8-5-2022 KIA Noodhulp        1.001,53  

15-5-2022 KIA Binnenlands diaconaat        1.139,10  

22-5-2022 Fam. Vogelaar        1.258,49  

25-5-2022 Huwelijk           182,50  

26-5-2022 de Hoop, Dordrecht            109,00  

29-5-2022 Diaconie        1.026,15  

5-6-2022 Fam. Wierstra        1.947,34  

12-6-2022 Stichting Hulp Hongarije/Oekraïne        1.430,15  

19-6-2022 Streekverband de 10        1.139,67  

26-6-2022 Streekverband de 10        1.178,48  

 

Vergaderingen 

Het moderamen vergaderde op 6 september ter voorbereiding op de vergadering van het 

college van diakenen op 27 september. In deze vergadering waren twee 

vertegenwoordigers van Schuldhulpmaatje Westland te gast. 

 

Contact 

Voor 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 
  

http://www.pgsgravenzande.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 
Beste leden van de Diaconie, 

Hierbij wil ik u mede namens de bevolking van Mpeketoni hartelijk bedanken voor de 

morele en financiële steun aan het Kenia Project door de diaconie. Het is hier wat het 

weer betreft beter dan in de voorgaande jaren, want talrijke keren zijn toen de oogsten 

mislukt door enorme droogte. Deze keer is het dit jaar wat beter, omdat er vanaf 

september weer wat te oogsten kan zijn. De regentijd is dit jaar goed. Minder is, dat net 

als in veel andere landen de prijzen omhoog zijn geschoten. Hier in Kenia begint dat 

rampzalige vormen aan te nemen. De voedselprijzen zijn met 300% gestegen!!! Wij 

weten van onze ongeveer 80 werknemers, dat er velen zijn die maar 1 maaltijd per dag 

eten. Wij geven elke dag al ons personeel een gratis lunch, fruit en melk. Ook de 

leerlingen van Tamani Junior School plus de leerkrachten krijgen te eten: om 10 uur 

voedzame pap, dan een warme middaglunch en 's middag thee en fruit. In totaal geven 

wij ongeveer 300 mensen per dag gratis voedsel te eten. De afgelopen weken hebben wij 

ook voedselpakketten gegeven aan de meest getroffen gezinnen. Op 26 maart hebben 

wij een mooie gift ontvangen van de diaconie en die wilden wij een bijzondere 

bestemming geven als dank aan de diaconie bijdragen. Wij zijn daarom een Kippen 

Project gestart. Sommigen hebben misschien als informatie via het project ontvangen. 

Met hartelijke groet uit Mpeketoni, Wim en Ann van den Burg 
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