
 

 
 

Oktober 2019 
 
Inleiding 
 
Wat is er de afgelopen tijd geregeld en wat staat ons te wachten? 
 

• Vakantietasjes  
• Opbrengst Hands & Feet tijdens de openluchtdienst 
• Hulp nodig wegbrengen fruittasjes Dankdag voor gewas en arbeid 
• Inschrijven diner op 1ste of 2de Kerstdag 

 
Vakantietasjes 
 
Vlak voor de grote vakantie hebben we als Diaconie een collecte gehouden voor de vakantietasjes die vanuit de 
PKN beschikbaar waren gesteld. Er werd totaal ruim tweeduizend euro opgehaald. Na contact met De 
Voedselbank kregen we voor vijfenzeventig kinderen de vraag om tasjes te verzorgen in de leeftijd van de 
basisschool.  
 
Wat hebben de kinderen gekregen? 
- Een aanbod om bij de bibliotheek in Katwijk een gratis cursus te volgen met computers als het bv. regende 
- een pasje om een lekker ijsje te halen bij een beroemde ijswinkel in Katwijk  
- een grote badhanddoek voor op het strand  
- een doosje chips en een pakje vruchtensap enz.  
- Voor na de vakantie een pasje om bij de Readshop een nieuwe agenda te halen voor het komende jaar of 
andere leuke dingen die ze mochten uitzoeken. 
 
Dan is het natuurlijk leuk om te zien dat we op het strand de gegeven spullen terugzagen. De Voedselbank 
stuurde ons een bedankbrief, maar die is natuurlijk voor u als gevers bedoeld. 
 
 
 
 
 
 
Beste Henk, (nu oud-diaken van onze gemeente) 
 
Zou jij namens de vrijwilligers en de klanten van de Voedselbank Katwijk onze hartelijk dank willen 
overbrengen aan het bestuur en de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijnsburg voor de 
gekregen donatie.     
We zijn diep onder de indruk van deze prachtige gift in de vorm van de felgekleurde rugzakjes voor de 
kinderen met inhoud zoals het mooie badlaken, verschillende kaartjes, enz. De ouders en de kinderen 
waren enorm blij toen dit werd overhandigd en we hebben bij het uitdelen gezien dat dit een welkome 
bijdrage was aan het vakantiegevoel waar ieder kind na een schooljaar recht op heeft. We realiseren 
ons vaak niet hoe armoede kan drukken op zoiets als verjaardagvieren of vakantiepret hebben. En toch 



zijn dit vaak de posten waar ouders op moeten bezuinigen om het huishouden rond te krijgen. Kinderen 
voelen dit, laten dit vaak niet merken om de ouders te sparen en verzwijgen op school dat hun vakantie 
er anders heeft uit gezien dan die van de meeste andere kinderen. Daarom zijn dit soort giften op maat 
zo enorm waardevol!   
 
Voor de Voedselbank zelf zijn deze momenten van giften/donaties aangeboden krijgen ook een teken 
dat de samenleving, en in dit geval jullie kerk, aandacht blijft hebben voor deze kwetsbare doelgroep. 
Ook is het prettig om te weten dat de lijnen met jullie kort zijn, er een goed contact is tussen kerk en 
Voedsel-bank en we van hieruit ons enorm gesteund voelen bij dit belangrijke werk. We hopen nog lang 
jullie steun, in welke vorm ook, voor de klanten van de Voedsel-bank te mogen ontvangen.    
 
Met een hartelijke groet,  
namens de vrijwilligers en het bestuur Voedselbank Katwijk. 
 
Opbrengst project Hands & Feet n.a.v. de openluchtdienst 
Als Diaconie vroegen we u als gemeente om te helpen met het opknappen van een “hospitaal” in India. 
’s Morgens werd er in de diensten ruim achthonderd euro opgehaald tijdens de gewone collecte, maar 
tijdens de openluchtdienst kregen we bijna drieduizend euro bij elkaar voor dit doel. Na een korte 
toespraak van Joost Mens tijdens de dienst was dit een mooi resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit was in totaal al 3800 euro. We hadden minimaal 5000 euro nodig en daarom hebben we dit project 
ook ingebracht bij de Diaconieën van de Gereformeerde Kerk in Valkenburg en de Open Hof kerk in 
Katwijk aan de Rijn en de Vredeskerk in Katwijk aan Zee. Eind september is in die kerken ook voor dit 
doel een collecte gehouden en dat heeft totaal ruim 5500 euro opgebracht, zodat de buitenkant van 
het 'hospitaal' volledig opgeknapt kan worden met een groot afdak waaronder kinderen ’s middags 
hun huiswerk kunnen maken en patiënten uit de hete zon kunnen wachten tot zij aan de beurt om 
behandeld te worden. Met het geld dat over is kunnen ze nog verbandmiddelen kopen en medicijnen 
voor degenen die het echt niet kunnen betalen. Zo besef je weer eens hoe goed de zaken in Nederland 
zijn geregeld, ook al krijg je soms via het nieuws wel eens een ander idee. 
  
Dankdag voor Gewas en Arbeid 6 november 2019 
Het is een goede gewoonte om rond Dankdag de ouderen in onze gemeente een fruittasje te geven. 
Zo delen we met elkaar de oogst van het land. Op zaterdag 2 novem-ber wordt er door vrijwilligers en 
diakenen ruim 700 fruittasjes klaargemaakt en van het juiste adres voorzien. Diezelfde dag willen we 
ook het grootste deel van die tasjes om praktische redenen al weg gaan brengen. Veel ouderen doen 
namelijk ’s avonds hun deuren niet meer open als er gebeld wordt, wat zeer verstandig is. Maar het 
wegbrengen na de avonddienst valt dus altijd in die uren dat men liever niet de deur opendoet. We 
willen dan ook iedereen die het leuk vindt om tasjes rond te brengen in de wijk waar zij zelf wonen, 
vragen om rond 11 uur naar de Immanuelkerk te komen en tasjes te komen ophalen. Zo blijft het fruit 
lekker fris (anders wordt het donderdag pas uitgedeeld) en zult u overdag bij de meeste mensen wel 
gehoor vinden. In de Immanuelkerk staan de tasjes op straat gesorteerd op karren klaar, zodat u nooit 
lang hoeft te zoeken naar de adressen in uw omgeving. Ook alle diakenen zijn die middag onderweg 
om tasjes weg te brengen en zo maken veel handen het werk licht. De tasjes zijn niet zo rijk gevuld als 
deze afbeelding hoor, maar komt in de buurt.  



 
Kerstdiner voor alleenstaanden op de 1ste of 2de Kerstdag 
Vorig jaar vroegen we in de kerk wie er op een van de Kerstdagen gemeenteleden wilde uitnodigen om 
te komen eten. De reacties waren geweldig. Er waren zoveel mensen bereid om mensen te ontvangen 
en hen een diner aan te bieden, dat het aanbod de vraag verre oversteeg.  
Het was wel kort dag, waardoor misschien veel gemeenteleden niet bereikt werden. De mensen die 
wel van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben konden terugkijken op een gezellige invulling van een 
van de dagen.                
 
Hoe ging het in zijn werk? 
Een gastheer aan het woord: “Wanneer bekend was welke mensen kwamen eten vroeg ik of zij 
misschien een dieet hadden of bepaalde gerechten niet erg lekker vonden. Zo wilde een mevrouw 
wilde liever geen spruitjes, geen probleem, want er waren gelukkig ook andere groenten waar zij uit 
kon kiezen.” 
Hij vervolgt: “Bij een bakkie koffie of thee werd er een voorstelrondje gedaan waarna we aan tafel 
gingen. Het werd een maaltijd die om 22.30 werd afgesloten en iedereen werd daarna naar huis 
gebracht.” 
 
Dit jaar gaan we dit weer organiseren en we geven hierbij alvast een voorzetje: Brengt u de Kerstdagen 
alleen thuis door? Maar geniet u liever gezellig met anderen van het samenzijn en lekker eten, geef u 
dan op via het formulier dat in november in Contact komt te staan. 
 
Laten we als gemeente van Christus kerst samen vieren in verbondenheid met Hem en met elkaar! 
 
 
  
 
 
 
Wilt u alsnog een bijdrage geven aan een van de genoemde projecten, kunt u dit storten op de rekening 
van de Diaconie onder vermelding van het project: NL 29 RABO 0356 8206 29 


