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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 biedt samen met gemeenteleden hulp in 

situaties waarin dat nodig is. Zo staat de kerk  middenin 

de samenleving. ‘Samen tegen armoede’ is het 

jaarthema voor 2022/2023. Vanuit onze diaconale 

doelstelling om te helpen waar geen helper is.  

 

 

Financiële hulp van de diaconie voor Zomerkamp of Kiemkamp 
Hebt u als ouders moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en wilt u uw kind toch naar 

het Zomerkamp of Kiemkamp laten gaan? Dan springt de diaconie graag bij om dit 

financieel mogelijk te maken. Ook op andere gebieden kan de diaconie materiële en/of 

financiële hulp bieden. Of misschien kent u iemand die deze hulp zou kunnen gebruiken? 

Mail voor meer informatie naar diaconie@pgsgravenzande.nl. Vanzelfsprekend wordt 

uw/jouw verzoek vertrouwelijk behandeld. 

 

Doneren voor onze medemens in financiële nood 

Wilt u een bedrag doneren voor mensen die moeite hebben om rond te komen? Dan kunt 

een gift aan één van de onderstaande doelen overwegen. 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/ 

 

Schuldhulpmaatje Westland 

https://www.schuldhulpmaatjewestland.nl/Home/ 

 

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.  

 

 

mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
https://www.vitiswelzijn.nl/algemeen/westland-geeft-warmte
https://www.notabene-communicatie.nl/wgw-doneren
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https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/
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Bijbels dagboekje via de diaconie 
We hebben veel oudere gemeenteleden blij kunnen maken met de 

Bijbelse dagkalender 2023. De exemplaren die over waren zijn bij de 

in/uitgangen van de kerkgebouwen neergelegd om mee te nemen. 

 

 

Kerstviering 
We kunnen terugkijken op een mooie en 

geslaagde gezamenlijke kerstviering voor onze oudere 

gemeenteleden op 14 december 2022. Onze hartelijke dank aan 

allen die aan deze viering hebben meegewerkt.  

 

 

Kerstgroet 2022 
De diaconie bezorgde ook dit jaar weer de Kerstgroet bij de oudere 

gemeenteleden. Deze werd in dank ontvangen. We bedanken de 

voorbereidingsgroep en allen die hebben meegewerkt bij het 

samenstellen, vullen en bezorgen van de tasjes.  

         

 

Diaconale Jongerenhulpreis Albanië 2023 
- Ben jij tussen de 18 en 24 jaar oud? 

- Heb jij zin om je in te zetten voor je medemens in een ander land? 

- Vind jij het leuk om dit samen met andere jongeren te doen? 

- Woon je in ’s-Gravenzande of omgeving? 

- Ben jij beschikbaar in de herfstvakantie van 2023? 

Dan is deze reis iets voor jou! 

In 2017 en 2018 zijn er 2 succesvolle diaconale jongerenhulpreizen georganiseerd naar 

Roemenië en Albanië. Helaas kon dit niet in de afgelopen jaren niet doorgaan.  

In 2023 pakken we de draad weer op!  

Het doel van de reis is de stad Shkodër en omgeving in het noorden van Albanië. Hier 

heeft pastor Klodi een gemeente met vele uitdagingen. Hij zet zich al jaren in voor arme 

gezinnen in de regio. Met een groep jongeren uit ’s-Gravenzande gaan we pastor Klodi 

helpen met opknapwerkzaamheden aan woningen, kinderwerk, het uitdelen van 

voedselpakketten, enz. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten. Daarnaast is er 

gelegenheid om de prachtige omgeving te bewonderen! 

Als je belangstelling hebt voor deze reis (of je hebt hier vragen over) dan kun je je 

aanmelden bij Dennis de Kiewit, 06-53255842 dennisenmarian@caiway.nl  

 

Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne 

Eind januari is het eerste hulptransport van dit jaar aangekomen 

in de Oekraïne, hier zijn we heel blij en dankbaar voor. Fijn dat 

we de mensen daar kunnen ondersteunen deze winter. Mede 

door de giften van particulieren en zeker ook bedrijven. Zij 

stelden ons in staat om een vracht met goederen samen te 

stellen. Onze missie is immers ondersteuning van de plaatselijke bevolking van de 

Oekraïne. Een vrachtauto geladen met kleding, beddengoed, conserven, wintergroenten, 

biscuit maar ook met een generator. Alle goederen zijn uitgeladen en worden komende 

tijd verdeeld onder de meest hulpbehoevenden. Dank gaat uit naar de bedrijven die de 

hulpgoederen en de vrachtauto ter beschikking hebben gesteld. Maar ook dank naar de 

twee vrijwillige chauffeurs die de rit naar de Oekraïne hebben gemaakt. Fijn dat velen 

zich willen inzetten om deze missie weer tot een succes te maken. Wij gaan enthousiast 

door en op korte termijn willen wij weer een vrachtauto met hulpgoederen sturen, deze 

goederen worden nu alweer verzameld. Wilt u ons blijven steunen dan proberen we 

gezamenlijk de mensen uit de Oekraïne de winter door te laten komen.  

Hartelijke groet, Stichting Hulp Hongarije Oekraïne 

mailto:dennisenmarian@caiway.nl
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Paasgroetenactie 2023 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland 

sturen gemeenteleden ook dit jaar 

paasgroetenkaarten aan gevangenen in 

Nederland en Nederlandse gevangenen in 

het buitenland. Samen met vrouwelijke 

gedetineerden in Nieuwersluis maakte 

justitiepredikant Harma Zuidersma het 

kunstwerk dat afgebeeld staat op de 

paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat 

met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf 

zijn leven uit liefde voor ons. Zijn 

opstanding geeft hoop op een nieuw 

begin.” 

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.  

Als u ons voor 15 februari een mailtje stuurt naar diaconie@pgsgravenzande.nl 

met het aantal kaarten dat u wilt schrijven en uw naam en adres, dan zorgen wij dat u 

deze kaarten ontvangt. Deze zijn al gefrankeerd, dus het kost u alleen wat tijd. De 

kaarten hoeft u niet zelf te versturen, u kunt deze weer inleveren voor 25 februari op een 

aantal adressen in ’s-Gravenzande. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een 

kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie 

deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 

gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 

kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Meer informatie over de 

Paasgroetenactie en voorbeeldteksten zijn te vinden op 

protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.  

 

 

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 Karin van der Meer, getrouwd met Nic. Samen hebben wij 2 dochters 

en 1 zoon. Inmiddels zijn daar een schoonzoon en schoondochter bij gekomen 

en 3 kleinkinderen, Thijs, Emma en Niene. Om de week op maandag passen 

wij op. Als hobby’s doe ik daimond painting en lezen. Ook zit ik in de 

cliëntenraad van Sonnevanck en verleen daar hand- en span diensten. Ik ben 

12 jaar ouderling geweest voor Sonnevanck. Sinds juni 2022 ben ik bevestigd 

als diaken voor de Dorpskerk. Onder mijn taken vallen het Roosevelt 

Paviljoen, de kerstattenties en het Heilig Avondmaal in de Berkenflat. Dat doe 

ik samen met Neline Looijen. Ook kan je mij tegenkomen bij Koffie Leut en bij 

de Ouderen Contactmiddagen. Ik vind het erg fijn om iets voor andere mensen 

te doen en dat kan ik als diaken ook doen. 

 
Vergaderingen 

Het moderamen vergaderde op 24 januari ter voorbereiding op de vergadering van het 

college van diakenen op 7 februari. Deze laatste vergadering vond op 

uitnodiging van de Stichting Avavieren plaats in de groepsruimte van de 

stichting, op het vakantiepark Vlugtenburg. Dank aan de organisatie 

voor de gastvrije ontvangst! 

 
 

mailto:diaconie@pgsgravenzande.nl
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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 n: https://www.pgsgravenzande.nl/collectes-152 

 

Collectes oktober-november 2022 
2-10-2022 PKN Kerk en Israël        1.011,36  

2-10-2022 Stichting Messias belijdende Joden (DNR)           366,57  

9-10-2022 Streekverband de Tien            850,48  

16-10-2022 KIA Zending           938,69  

16-10-2022 Stichting Open Doors (DNR)           273,88  

23-10-2022 Diaconie plaatselijk werk        1.123,26  

30-10-2022 Stichting Oost Europa Commissie Maasdijk        1.169,61  

2-11-2022 Diaconie           507,28  

6-11-2022 Voedselbank Westland        3.792,02  

13-11-2022 Streekverband de Tien         1.313,97  

20-11-2022 Beukenrode palliatieve thuiszorg & hospice        1.786,63  

27-11-2022 Diaconie jongerenwerk        1.129,89  

 

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 december 2022 

is te vinden op de website van PG ’s-Gravenzande, 

tabblad Diaconie. Of ga naar: 

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-

lourina-vogelaar/ 

 

Wim v.d. Burg – Kenia

 

https://www.pgsgravenzande.nl/collectes-152
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/laurens-jan-en-lourina-vogelaar/
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Contact 

Voor (financiële) hulpvragen aan de diaconie of andere informatieverzoeken 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 
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