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Wie ben ik en wat doe ik in de diaconie? 
Binnen de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande is de diaconie een gezamenlijk orgaan, 

waarin diakenen uit alle wijkgemeenten zich inzetten voor hen die hulp nodig hebben, 

dichtbij en verder weg in de wereld. Onze diaconie bestaat uit 25 diakenen. We kunnen 

ons voorstellen dat niet alle gemeenteleden weten wat we allemaal doen. Daarom zullen 

een aantal diakenen in de komende berichten hierover vertellen.  

 

Hallo allemaal, ik ben Lennert Kaman 43 jaar en geboren en 

getogen in ’s-Gravenzande. Ik ben getrouwd met Angela en 

we hebben 3 kinderen Sophie, Luuk en Bas. Met elkaar 

vormen we een hecht gezin en proberen we veel leuke dingen 

te doen. Afgelopen zomer zijn we ondanks Corona heerlijk op 

vakantie in Ibiza geweest en hebben we een hele leuke tijd 

met elkaar gehad. Met een aantal compagnons heb ik een 

eigen bedrijf binnen de voedingssector en daarin beleveren we 

diverse Horeca, Foodservice bedrijven en Retailers met 

heerlijke zoete diepgevroren producten. Denk daarbij aan ijs, 

gebak en pannenkoeken. De naam van het bedrijf is Food 5 

en ik werk er met veel plezier. Als Diaken bestuurlijke zaken 

ben ik binnen de nieuwe structuur binnen de Dorpskerk 

afgevaardigd binnen de kerkraad en daarbij ben ik samen Diaken Jaco Bongaards het 

aanspreekpunt voor onze collega diakenen. Door niet meer alle ambtsdragers deel te 

laten nemen aan de kerkenraad vergaderingen is een zeer platte organisatie ontstaan. 

De overige diakenen komen meerdere keren per jaar bij elkaar in de focusgroep 

waardoor men altijd op de hoogte is en zijn inbreng kan geven. Ik juich deze nieuwe 

structuur van harte toe omdat het past bij deze nieuwe tijd waarin besluitvorming sneller 

moet worden genomen en we met elkaar meer werk voor God kunnen verzetten. Uren 

vergaderen daar heeft niemand wat aan, uiteindelijk moet het werk “in het veld” 

gebeuren, dat is waar het om draait. Indien je eens meer wilt weten over de nieuwe 

structuur binnen de Dorpskerk mail me dan gerust ik vertel er graag meer over.  

Daarnaast ben ik namens de Dorpskerk ik als diaken vertegenwoordigd binnen de AK. Als 

Diaken vind ik het zeer belangrijk om goed en nauw contact te hebben met de 

kerkrentmeesters, immers zonder een gezond kerkbeheer is er geen diaconaal werk 

mogelijk. Al met al ben ik zeer dankbaar dat ik dit mooie werk mag doen. 

 

Laat ik mij even voorstellen: mijn naam is Bart Simonis, 56 jaar, 

getrouwd met Gerda en wij hebben samen 3 kinderen en een 

hond. Twee van de drie jongens wonen al op zichzelf, de laatste 

woont nog gezellig thuis, altijd handig bij slecht weer en de hond 

moet nog uit. Hobby’s heb ik ook genoeg, alleen de tijd ontbreekt 

vaak, maar als het even kan dan mag ik graag fotograferen, lezen, 

met de hond wandelen of online een spelletje schaak spelen. Door 

de week ben ik druk bezig in mijn grafisch bedrijf in Hoek van 

Holland. Als diaken van de NoorderBrug ben ik afgevaardigde 

binnen het Breed Moderamen en de Algemene Kerkenraad van de 

PG ’s-Gravenzande. Om niet alleen met vergaderen bezig te zijn, 

hoe belangrijk dat ook is, hou ik mij binnen de AK ook bezig met de Public Relations. 

Tijdens mijn vorige periode heb ik nog een staartje van de fusie meegemaakt. 

Fantastisch om te zien hoe de diaconie nu gezamenlijk optrekt en deze mooie taak, 

binnen ’s-Gravenzande en ook ver daarbuiten, handen en voeten geeft. Alsof het nooit 

anders is geweest. 
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Wij zijn Nico en Jolanda van der Wel; we zijn 34 jaar 

getrouwd en hebben 2 dochters, 2 schoonzonen en 

een kleindochter Noor van 2½  jaar. Nico werkt voor 

een zaadbedrijf en Jolanda werkt in de zorg. Verder 

fietsen en wandelen we graag en genieten we van 

ons gezin! Sinds 2 jaar zetten wij ons in voor de 

diaconie en dan met name voor de diaconale 

ondersteuning voor de ouderen. Zoals de Kerstgroet, 

Kerstviering voor de ouderen, Oudermiddagen, 

Avondmaal Berkenflat enz. Wij vinden het mooi om 

iets te kunnen betekenen vanuit ons geloof voor 

onze medemens! 

 

Nieuws uit Sulawesi (Ds. Vogelaar) 
Eind december 2021 komt het gezin Vogelaar naar 

Nederland voor een tussentijds verlof. In deze periode 

zal ds. Vogelaar voorgaan in een dienst in de Dorpskerk 

op 16 januari 2022.  

Ds. Vogelaar is in 2018 uitgezonden naar Indonesië, ter 

ondersteuning van de kwetsbare kerk in Luwu. De 

Diaconie en de Zendingscommissie steunen dit werk 

financieel. Via deze link https://we.tl/t-zh4NWr6xrh kunt 

u een filmpje  downloaden over het werk van ds. 

Vogelaar. De 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 

 

Niet alleen 
Kerken en lokale organisaties hebben hun krachten gebundeld in het 

platform #Nietalleen. Heeft u behoefte aan hulp, ondersteuning of gewoon 

wat persoonlijk contact in deze onzekere tijd? Dan kunt u bellen naar 0800 

1322 voor contact met een lokale kerk (meer informatie 

www.nietalleen.nl). Natuurlijk kunt u voor hulpvragen ook contact 

opnemen met de diaconie, via een e-mail naar 

diaconie@pgsgravenzande.nl 

 

Collectes in Coronatijd: uw bijdrage is onmisbaar 

Gelukkig mogen we weer met meer gemeenteleden naar de kerk. Het blijft echter 

belangrijk om de collecte-opbrengsten op peil te houden. Uw bijdrage is onmisbaar. Elke 

zondag wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerkbeheer en Zending. Tijdens de 

diensten kunt u met een QR code een bedrag overmaken met uw smartphone. De 

volgende verdeelsleutel wordt 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). 

N.B. De wijkgemeente Uniekerk heeft een eigen regeling voor Kerkbeheer. Bijdragen via 

deze QR code worden hierin niet meegenomen.    

Geven via de gemeente-app 

De gemeenteleden van De Nieuwe Rank en de NoorderBrug willen we graag wijzen op 

het gebruik van de Geven-optie in de gemeente-app. Geven via deze mogelijkheid is aan 

te bevelen aangezien de kerk in dat geval geen kosten heeft voor het gebruik van de QR 

code. Het bijdragen gaat gemakkelijk via een opwaardeertegoed. 

https://we.tl/t-zh4NWr6xrh
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
http://www.nietalleen.nl/
mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
http://www.pgsgravenzande.nl/
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Collecte overzicht mei-juni-juli 2021 
9-5-2021 KIA Noodhulp       925,84  

9-5-2021 Jeugd met een opdracht (DNR)       293,35  

13-5-2021 Diaconie       206,25  

16-5-2021 Streekverband De Tien    1.222,43  

23-5-2021 Fam. Wierstra    2.255,59  

30-5-2021 Stichting Red een Kind       847,75  

30-5-2021 Opendoors (DNR)       290,00  

6-6-2021 Stichting Hulp Hongarije/Oekraïne    1.430,43  

13-6-2021 Stichting Exodus    1.369,00  

20-6-2021 Diaconie     1.202,03  

27-6-2021 Streekverband De Tien    1.244,63  

4-7-2021 KIA Binnenlands diaconaat    1.533,45  

4-7-2021 Joy for Joep (DNR)        411,25  

9-7-2021 Huwelijk       421,60  

11-7-2021 Stichting East African Care    1.343,60  

18-7-2021 Raad van Kerken Voedselbank       842,50  

25-7-2021 Diaconie    1.288,90  

 

Nieuws van de Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne 

Half september ontvingen wij onderstaand bericht: 

Het mag en het kan weer. Op woensdag 22 september 2021 vertrekken Henk Boekestein 

en Henk Mulder voor een diaconale reis naar Hongarije en Oekraïne. We zijn blij dat wij 

onze broeders en zusters weer kunnen ontmoeten. Ook tijdens de lockdown zijn onze 

activiteiten doorgegaan zoals het verzenden van kleding en financiële middelen. We 

kunnen nu de mensen en tehuizen weer zelf bezoeken en zien daar erg naar uit. De 

omstandigheden in Oekraïne zijn nog steeds somber, doordat de grenzen gesloten waren 

konden de mensen niet in het buitenland werken zodat er geen gezinsinkomen was. Ook 

de bejaarden en zieken hebben het heel moeilijk. Op veel plaatsen wordt echt honger 

geleden. We hopen mede met uw steun hier iets aan te kunnen doen. De aankomende 

winter zal voor velen erg moeilijk worden. De gaarkeukens zullen het erg druk krijgen. 

De kerken krijgen een hoop aanvragen om hulp te verlenen maar ook zij kunnen met hun 

beperkte middelen niet alles oplossen het is een groot dilemma wie wel en wie niet 

geholpen zal worden. 

In Hongarije is de situatie beter maar ook niet optimaal, ook hier zijn veel problemen en 

helpen de kerken daar waar zij kunnen. Ons wordt daarom ook gevraagd om hulp te 

bieden. Wij hebben in augustus 176 dozen kleding en schoeisel gestuurd om de nood te 

verlichten. Het  is op dit moment niet mogelijk om goederen op de officiële  manier in 

Oekraïne te krijgen. Ons lukt het op alternatieve wijze de goederen op de juiste plaats te 

krijgen. Wij danken de Heer, en een ieder die het ons mogelijk maakt om onze 

medemens te helpen. Het ANBI rekening nummer van de stichting is NL10ABNA 0872 

2294 24 t.n.v Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne. 

Hartelijke groet, Henk Boekestein en Henk Mulder namens de SHHO. 

 

Signaalpunt Eenzaamheid 
Het Diaconaal Platform Westland is onderdeel van de kerncoalitie Eén tegen 

Eenzaamheid. Een hulpmiddel hierbij is het signaalpunt Eenzaamheid. Bij het 

Signaalpunt Eenzaamheid Westland kun je een signaal 

afgeven als je je zorgen maakt om anderen die zich 

mogelijk eenzaam voelen. Ook als je jezelf eenzaam 

voelt kun je dit aangeven. Voor meer informatie klik 

op: Signaalpunt Eenzaamheid Westland | Want je 

staat er niet alleen voor (signaalpuntwestland.nl) 

https://www.signaalpuntwestland.nl/
https://www.signaalpuntwestland.nl/
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Familie Wierstra-Boekestein 
Begin september ontvingen we onderstaand bericht: 

Hoe gaat met de familie Wierstra? Gelukkig gaat het 

goed. Seth heeft zijn 4e verjaardag gevierd een waar 

verjaardagsfeest met taart, kaarsjes en cadeaus en 

vriendjes die op bezoek zijn gekomen. Uiteraard gaat het 

werk waarvoor het gezin naar Mozambique is verhuisd 

ook gewoon door. Leoni noemt in haar update 

verschillende punten waar zij mee bezig zijn. Het 

samenwerken met Mozambikanen vraagt een aanpassing. 

Zonder de samenwerking met de Mozambikanen, zijn 

Leoni en Daniel niet in staat hun werk te doen. De cultuur 

en taal zijn hiervoor te belemmerend. De cultuur zorgt er 

ook voor dat de christelijke normen en waarden voor een 

Mozambikaan niet van zelfsprekend zijn. Leoni en Daniel proberen in het dagelijkse werk 

en wekelijkse bijeenkomsten de Mozambikaanse collega's te laten groeien in hun geloof. 

Leoni heeft haar werkveld vergroot. In de wijk achter de woonplek van Leoni en Daniel is 

zij samen met een Mozambikaanse collega een bezoek gaan brengen en gaat praktische 

hulp bieden, bijbel lezen en bezoekjes brengen. De school is afgelopen periode geopend. 

Er starten 14 studenten (een aantal single en een aantal gezinnen) die les zullen krijgen, 

boeken lezen, bidden en huiswerk maken. Leoni gaat 2 studenten mentoren. 

Er zijn een aantal gebedspunten: 

Dat Daniel het lukt zich de taal eigen te maken. Dat de container op tijd voor het 

regenseizoen mag arriveren. De kachel bevindt zich in de container en is echt nodig om 

de kou buiten de deur te houden. Dat het verkrijgen van een visum zonder problemen en 

extra kosten mag verlopen. Dat Leoni en Daniel een goede vorm kunnen geven aan hun 

leven in Mozambique waardoor zij zich nuttig en meer en meer thuis gaan voelen. 

Dat er voldoende geld binnen komt om de Mozambikaanse collega's te steunen. Als een 

collega ongeveer 7000/8000 metical per maand binnen krijgt (dikke 100 euro) dan 

kunnen ze met een gemiddeld gezin daar een maand van leven.  

Voor € 20 per maand zorg je er dus voor dat een Mozambikaanse collega een dag bij 

Jeugd met een Opdracht kan werken. Het vinden van sponsoren is voor een 

Mozambikaan bijna onmogelijk. 

Bidt u mee? Wilt u het gezin of de collega's ondersteunen. Dan kan dat. U kunt uw gift 

overmaken via NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW onder vermelding 

van Training & Services Mozambique, fondsnummer 231.  

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. 

 

Vergaderingen 

Het moderamen vergaderde op 7 september 2021 ter voorbereiding op de vergadering 

van het college van diakenen op 21 september 2021. In deze vergadering gaf de heer  

P. van Doorn van Stichting Exodus een interessante toelichting op het werk van deze 

stichting.  

 

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 worden gestuurd naar het e-mailadres: arjanhan@kabelfoon.nl 
 
 

http://www.wierstra.nu/
http://www.pgsgravenzande.nl/
https://www.pgsgravenzande.nl/diaconie-actueel-41
mailto:arjanhan@kabelfoon.nl
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Bericht van Wim van den Burg uit Kenia 
Voel het geluid van Kenia 

Kort geleden stuurde Xavier Cornelis, één van mijn oud leerlingen uit Vlaardingen, die 

nog steeds betrokken is bij het Kenia Project, mij een heel mooie muziekvideo: kort maar 

krachtig! Het filmpje geeft een prachtige indruk geeft van het gewone leven in Kenia.  

Klik om het te zien en te horen: https://www.youtube.com/watch?v=__yvrxmpDh4  

Hartelijke groet, Wim van den Burg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__yvrxmpDh4
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Op 21 augustus 2021 ontvingen wij dit bericht: 

Gisteren heeft het Kenia Project in samenwerking met de Moslim organisatie Toto Centre Initiative 
een zeer bijzondere samenwerking gehad in Mpeketoni. Ons project heeft vaker onderwijs gegeven 
op het gebied van gezondheid, sociale begeleiding, sexuele voorlichting enz. We zijn tot onze 
verrassing echter benaderd door de Moslim gemeenschap om dat ook te doen op een zeer 
conservatieve Moslim Meisjesschool in Koreni. Om dit samenwerkingsverband duidelijk aan te geven 
besloten we gisteren om dat op zowel een moslim school als een niet-moslim school te gaan doen. De 
voorlichting was in handen van mijn vrouw Ann, die op 8 augustus haar kandidaatsdiploma 
Psychologie heeft ontvangen. Zij wil in september aan haar Master beginnen. U zult begrijpen, dat zij 
haar lessen in Koreni enigszins heeft aangepast. Zij mocht volledig zichzelf zijn. Ze kon de lessen geven 
zonder bijv. een hoofddoek te dragen. Behalve de voorlichting is de boodschap tweeledig: Gezondheid 
voor Pubermeisje en Respect voor elkaar. 
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Hulpvragen via Vitis Westland 
Via Vitis kregen wij terugkoppeling over de hulpvragen uit april. Twee van de drie 

hulpvragen zijn direct na het uitzetten ervan vanuit ’s-Gravenzande ingevuld. Wat een 

fijn en mooi resultaat! 

 

Hulpvraag Gegevens  Datum 
aanvraag 

Door wie 

Enthousiaste 
gastvrouwen / 

gastheren 
  
  
Het betreft de 
dinsdag- of 
donderdagmiddag van 
ca. 13:00 uur tot 
17:00 uur. In overleg 
kunnen de werktijden 
ook onderling 
verdeeld worden. 
  

In wijkcentrum Larix spelen de 
bezoekers op dinsdag- en 

donderdagmiddag bridge. Bent u de 
enthousiaste gastvrouw/gastheer die 
onze deelnemers ontvangt met een 
glimlach en een kop koffie? Verder 
bestaan de werkzaamheden uit het 
openen en klaarzetten van de zaal, 
verzorgen van de consumpties, na 
afloop opruimen en een stukje 
administratie. We zijn op zoek naar 
iemand die makkelijk contact legt met 
de bezoekers en deze functie 
zelfstandig kan vervullen.  

24-09-2021 Vitis Welzijn 
  

Wijkcentrum Coördinator 
Kirstin Nennie 
  
  
06 – 14 604 103 of 
k.nennie@vitiswelzijn.nl 
  
  

Af en toe een kort 
uitstapje.  
  
Frequentie zelf 
bepalen.  

Voor een mevrouw uit ’s-Gravenzande 
wordt er een vrijwilliger gezocht die af 
en toe samen met mevrouw  naar de 
Kruidvat o.i.d. wil gaan. Daarnaast heel 
soms een uitje naar bijvoorbeeld Hoek 
van Holland. Dat zou ze heerlijk 
vinden. Mevrouw loopt met een 
rollator. Kleine boodschappen kan ze 
nog halen. De rest wordt gedaan door 
een kennis of buren. 
  

24-09-2021 Vitis Welzijn 
  
Welzijnsadviseur 
David van Beekum 
  
06-83717499 
d.v.beekum@vitiswelzijn.nl  

Koks  eenvoudige 
maaltijden 
(meerdere)  
  
Invulling naar eigen 
agenda 

Zoals jullie misschien weten, opent 
Hospice Beukenrode een 2e locatie 
in ’s-Gravenzande. Voor hun gasten 
serveren zij graag elke dag een warme 
maaltijd. Hiervoor hebben zij een groot 
team vrijwillige koks nodig. Dit team 
vult zo zelfstandig mogelijk de 

kookdiensten in. Enige flexibiliteit  is 
wel gevraagd. Het kan zijn dat de 
gasten die van het Hospice gebruik 
maken geen trek hebben in eten. Dan 
wordt er niet gekookt en hoeft de kok 
niet te komen. Hoe groter het team is 
hoe makkelijker de diensten worden 
ingevuld.  

09-08-2021 Vitis Welzijn 
  
Sociaal Makelaar 
Karin Scholtes 
  
06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 

  

Taalondersteuning 
  
1 x per week naar 
eigen inzicht 

Voor een jongen uit ’s-Gravenzande is 
de sociaal makelaar op zoek naar 
iemand die het leuk vindt om hem te 
ondersteunen met de Nederlandse taal. 
Hij gaat naar groep 8 en wil graag hulp 
bij zijn Cito toets voorbereidingen. Hij 
is zelf super gemotiveerd.   

09-08-2021 Vitis Welzijn 
  
Sociaal Makelaar 
Karin Scholtes 
  
06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 

Gastvrouwen / 
heren 
Zorgvrijwilligers 
Warme zorg aan huis 
  
Invulling naar eigen 
agenda 
  

In september opent Hospice 
Beukenrode de 2e locatie in ’s-
Gravenzande. De gasten die hier 
verblijven hebben zeven dagen per 
week zorg nodig. Hiervoor zijn de 
hiernaast opgesomde vrijwilligers 
nodig. Als u interesse heeft, dan breng 
ik u graag in contact met de 
coördinatoren van Beukenrode locatie 
‘s-Gravenzande. Het is een fijne en 
zeer gewaardeerde werkomgeving. U 
kunt enorm veel betekenen om de 
laatste levensfase van de gasten zo 
comfortabel mogelijk te maken.  

09-08-2021 Vitis Welzijn 
  
Sociaal Makelaar 
Karin Scholtes 
  
06-10164519 
k.scholtes@vitiswelzijn.nl 

mailto:k.nennie@vitiswelzijn.nl
mailto:d.v.beekum@vitiswelzijn.nl
mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl
mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl
mailto:k.scholtes@vitiswelzijn.nl

