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De diaconie is een wezenlijke taak van de kerk, zo ook in onze gemeente: de 
Protestantse Gemeente Oegstgeest.  

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen van wat ons gegeven is.  

 

In de PGO draagt de Taakgroep Diaconaat en Zending binnen en buiten de 
gemeente zorg voor hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden. Dankzij uw 

jaarlijkse bijdrage en de opbrengst van de wekelijkse collectes steunt u veel 

mensen zowel materieel als immaterieel. Het Binnenlands Diaconaat, het 
Werelddiaconaat en de Zending zijn de aandachtsgebieden van de diaconie. Op de 

achterzijde van deze brief leest u meer over enkele projecten die dankzij uw 

financiële steun medemensen verder helpen, veraf en dichtbij.  
 

Ook voor 2019 zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdrage om hulp en bijstand te 

bieden daar waar nodig, plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Namens u kan de 

Taakgroep haar dienend werk blijven voortzetten. Samen maken we het verschil als 
kerk in de samenleving, zowel dichtbij, in uw directe omgeving, als verder weg.  

 

De Taakgroep Diaconaat en Zending heeft een eigen financieel beheer binnen de 
PGO en ontvangt geen bijdrage uit de actie Kerkbalans. Met de inlevering van het 

bijgesloten toezeggingsformulier voor (Wereld) Diaconaat en Zending draagt u bij 

aan het bouwen van een betere wereld voor iedereen.  

 
Het ingevulde toezeggingsformulier kunt u in de bijgesloten antwoord-

envelop voor 12 april 2019 retourneren. 

  
Wij danken u voor uw steun.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Taakgroep Diaconaat en Zending 
 

 

Maureen van den Brink, Voorzitter 

 
 

Oegstgeest, april 2019 

  



Hieronder leest u over enkele projecten die dankzij uw financiële steun medemensen 

verder helpen in Nederland en in het buitenland: 

  Binnenlands diaconaat: 

• De Voedselbank werkt samen met bedrijven, instellingen, overheden en 

particulieren. Samen zorgen ze er voor dat armoede wordt bestreden, 

voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De PGO steunt 

de Voedselbank met zowel geld als de inzameling van goederen (Foto linksonder: 

Voedselbank Leiden). 

• Hulpfonds Oegstgeest, een samenwerkingsverband van de gemeente en de 

kerken, verstrekt eenmalige financiële hulp wanneer de Sociale Dienst van de 

gemeente geen optie is. 

• SchuldHulpMaatje: vrijwilligers en kerkleden bieden professionele hulp aan 

mensen in onze gemeenschap voor hulp op maat bij schulden. 

• VluchtelingenWerk Oegstgeest begeleidt vluchtelingen in Oegstgeest bij 

huisvesting, integratie en juridische vragen. 

• Stichting Exodus Nederland biedt opvang en begeleiding aan gedetineerden, 

ex-gedetineerden en hun familieleden. 

• Tijdens het jaarlijkse Running Dinner stellen gemeenteleden hun huis open voor 

gasten. Het gaat hierbij om delen, elkaar ontmoeten en (beter) leren kennen 

tijdens de maaltijd. 

Werelddiaconaat: 

• Stichting Edukans zet zich door middel van onderwijs in voor een betere 

toekomst voor jongeren wereldwijd. 

• De PGO steunt het Kerk in Actie project 'Kinderen in de Knel' in Oeganda, 

waarin straatkinderen in Kampala op weg geholpen worden naar een betere 

toekomst. (Foto midden: kinderen leren o.a. een moestuin aan te leggen).  

• Ook verleent de PGO financiële steun aan het project Care4Malawi, waarin 

Rieneke van de Pol als verpleegkundige een bijdrage levert aan de palliatieve zorg. 

Zending: 

• Als onderdeel van het project Care4Malawi werkt Gert van de Pol mede dankzij 
uw steun mee aan de opbouw van de plaatselijke kerk. (Foto rechtsonder: 

Bijbelstudie in Malawi) 

• In 2018 zijn christelijke kerken in het door oorlog verwoeste Syrië gesterkt 

dankzij uw bijdrage voor de zending.  

• In 2019 hopen wij de christelijke minderheid in Pakistan een financieel hart 

onder de riem te steken dankzij uw zendingsbijdrage. 


