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Jaarverslag 2017   

Diaconie Protestantse wijkgemeente Immanuelkerk 
 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de diaconie van de Protestantse wijkgemeente Immanuelkerk over 2017. 

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de diverse activiteiten die door de diaconie, of onder 

de verantwoordelijkheid van de diaconie, in 2017 zijn uitgevoerd. 

Dit jaarverslag geeft zo inzicht in het vele werk dat in 2017 is gedaan. Waarmee dit ook een 

verantwoording is van hoe de diaconie het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan haar opdracht in 

de buurt, in de Stad en voor de wereld. 

 

Organisatie diaconie 

De belangrijkste zaken in de organisatie van de diaconie zijn de volgende. 

Planning 

In 2017 is opnieuw gewerkt met een jaarplan. Deze was o.a. gepubliceerd op de website van de 

Immanuelkerk. 

Overleg 

De diaconie vergaderde één keer in de maand, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en 

augustus. In december ontmoeten we elkaar én de diakenen van De Ark aan tafel in de Happietaria. De 

voorzitter en afwisselend één van de diakenen vertegenwoordigen de diaconie in de kleine kerkenraad. 

In maart en september is samen met de diakenen van De Ark vergaderd. 

Eredienst 

De diakenen voerden de diaconale taken in de eredienst uit: de diaconale mededelingen, het collecteren 

en het verzorgen van het Heilig Avondmaal. 

Financiën 

De financiële middelen van de diaconie zijn afkomstig van het College van Diakenen. Met de Begroting 

2017 is een inschatting gegeven van de middelen die nodig zijn om invulling te geven aan onze plannen. 

Met de Jaarrekening 2017 wordt verantwoording afgelegd over de daadwerkelijke uitgaven in 2017. 

Aandachtsgebieden 

Tot het werkterrein van de diaconie behoren diverse aandachtsgebieden. Dit jaarverslag doet over al 

deze aandachtsgebieden verslag van wat er in 2017 is gedaan. 

 

Werkgroep Collecten (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Robert Faber) 

De Werkgroep Collecten doet voorstellen voor de collectedoelen voor de vrije en deurcollecten en zorgt 

ervoor dat de diakenen voldoende informatie hebben voor de afkondiging tijdens de dienst. Ook zijn zij 

er verantwoordelijk voor dat er voldoende informatie is bij de kerkelijke gemeente. Er zijn per jaar 

meerdere "vrije" zondagen, d.w.z. dat de wijkdiaconie dan zelf een doel kan bepalen voor de eerste 

collecte tijdens de dienst. De overige collecten worden door het stedelijk College van Diakenen bepaald. 

Het doel van de Werkgroep Collecten is ook: de gemeenteleden beter informeren en hen meer bij het 

diaconale gebeuren te betrekken. De gemeente krijgt daarvoor o.a. uitleg over het doel van de collecte 

via artikelen bij de wijkberichten in Kerk in Stad (KiS). Daarnaast krijgt de gemeente in sommige gevallen 

extra informatie doordat er een stand of foldermateriaal in de kerk aanwezig is. 

 

Voor de vrije collecten wordt het liefst een regionaal doel gekozen. Een doel dichtbij huis zal de mensen 

aanspreken. 

De deurcollecte is in het algemeen vier zondagen in de maand voor hetzelfde doel. Geprobeerd wordt 

om rekening te houden met het kerkelijk jaar en zo mogelijk aan te sluiten bij feest- of gedenkdagen, 

zowel kerkelijk als (inter)nationaal (bv. de Wereld Aids Dag). 

De deurcollecten voor de Immanuelkerk zijn deels ingevuld door de wijkdiaconie en deels (drie periodes 

van ongeveer 4 weken) door de Werkgroep Kerk in Actie / ZWO. 
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Opbrengsten vrije en deurcollecten 2017 

De opbrengsten van de vrije en deurcollecten in 2017 waren de volgende. 

 

Deurcollecten Doel Opbrengst 

Januari Bed Bad Brood € 227,52 

 UAF € 307,76 

Februari Ashirvad € 902,20 

Lijdenstijd Wusakile Presbyterian Church, Zambia € 488,55 

April PThU € 650,80 

Mei Gasthuis Groningen € 788,60 

Juni Kerk in actie - Myanmar € 1152,66 

Juli Het Vakantiebureau € 466,82 

Augustus Stichting INLIA € 407,20 

September Solidaridad € 296,40 

Oktober Voedselbank € 960,04 

November Stichting Kasih Bunda € 834,80 

December Voedselhulp Oost-Europa € 743,71 

 

Vrije collecten Doel Opbrengst 

8 januari Stichting Exodus  €124,94 

25 mei Stichting Ambulancewens € 51,52 

9 juli Stichting Mission Possible (Baby Box) € 174,85 

23 juli Stichting Leergeld € 167,10 

3 september Kerk in Actie - Noodhulp overstroming Nepal € 181,88 

26 november Just Diggit € 273,21 

 

Overige opbrengsten 

- Inzameling in natura voor de Voedselbank in de maand oktober. 

 

Hulpcollectanten (coördinator: Dineke Hoving-Schat) 

Het loopt goed en er zijn voldoende hulpcollectanten. We zijn erg blij met de ondersteuning van de 

hulpcollectanten. 

 

Werkgroep "Stille Hulp" (coördinatie: Rients Jansma en Reinilda Neijmeijer) 

Stille hulp wordt gedragen door de gemeente en vaak (mede) genoemd als bestemming voor de giften 

die binnenkomen. Logischerwijs wordt er gezwegen over de persoonlijke informatie rondom stille hulp 

en worden de hulpvragen anoniem besproken. Wanneer er een stil hulpverzoek wordt ingediend wordt 

de betreffende persoon bezocht door, bij voorkeur, twee diakenen om de situatie in een persoonlijk 

gesprek te bespreken en verder te onderzoeken. Belangrijk is hierbij te benadrukken dat dit niet alleen 

om financiële ondersteuning gaat, maar ook andere vormen van dienstverlening kan betreffen (wijzen 

op mogelijkheden, formulieren invullen, instanties benaderen, overzicht creëren enz.). 

Stille hulp verzoeken van meer dan € 500,- worden wijk overstijgend behandeld door de werkgroep 

Stille Hulp van het stedelijk College van Diakenen. De diaken uit de wijk kan dan als tussenpersoon 

fungeren. 

 

Gemeente Groningen / WIJ (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 

De diaconie Immanuelkerk heeft een goed contact met WIJ Groningen. WIJ Groningen is de 

verzamelnaam voor alle sociale wijkteams in de stad. Deze teams zorgen voor ondersteuning, zorg en 

ontmoeting binnen de wijk, dichtbij huis. 

 

Op 20 april deed de diaconie mee aan "Groningen-Zuid draait door", een manifestatie waarbij tal van 

maatschappelijke organisaties en kerken zich konden presenteren. Dit zal komend jaar een vervolg 

krijgen. 
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Tijdens de diaconievergadering van oktober 2017 hebben 2 medewerkers van WIJ Corpus den Hoorn 

verteld over hun werkzaamheden en is er gekeken op welke gebieden wij kunnen samenwerken en 

elkaar kunnen ondersteunen en versterken. 

 

Kerstpakkettenactie (coördinatie: Elly Bos, Robert Faber, Conny Hooijer-Westdijk, Dineke Hoving-Schat, 

Hedde Smit (De Ark), Alida Vonk) 

In 2017 is er weer een Kerstpakkettenactie gehouden. Dankzij de gulle giften van veel gemeenteleden 

zijn er 25 pakketten samengesteld en deze zijn vóór de kerstdagen bezorgd bij mensen die, om wat voor 

reden ook, een extraatje kunnen gebruiken. Ook bij Casa Mundo was men heel blij met de 

kerstverrassing. Hartelijk dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen. 

 

Kerst Inn (coördinatie: Conny Hooijer-Westdijk) 

Op eerste Kerstdag is een lunch georganiseerd. De organisatie van de lunch was in handen van twee 

diakenen, Dineke Hoving-Schat en Conny Hooijer-Westdijk en een aantal vrijwilligers. 

In de KiS is een bericht geplaatst, er is een flyer gemaakt en tijdens de adventsdiensten is melding 

gemaakt van deze lunch. Aan deelname waren geen kosten verbonden, wel is gevraagd zich aan te 

melden. De flyer kon men na de kerkdiensten meenemen. Tijdens de Winterfair op 10 december zijn 

ook flyers uitgedeeld. 

Er hebben 24 mensen deelgenomen aan de lunch. Zij hebben de lunch gezellig en heel lekker gevonden. 

De gespeelde liederen, de voorgelezen gedichten en het verhaal werden zeer gewaardeerd. 

 

Roma/Riepeverkopers in Stad (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Elly Bos, Margriet Greven en Jannet 

Veenstra) 

Ook in 2017 hebben we namens de Immanuelkerk weer twee maal een actie gehouden voor de 

kinderen van de Roma die "De Riepe" verkopen. Zowel aan het begin van de zomervakantie als voor 

Kerstmis werden voor veertig kinderen pakketjes gemaakt met wat speelgoed, knutselspulletjes en een 

snoeperijtje. Voor de kerstactie aangevuld met mandarijnen. 

Voor Kerstmis maakten we ook pakketjes voor de volwassenen. 

De informatie die we dit jaar kregen was toch weer anders dan vorig jaar: de groep Roma is in de laatste 

jaren groter geworden en de ca. 100 pakketjes voor volwassenen die we nu al een paar jaar maken zijn 

toch alleen voor de Roma (de Nederlandse Riepe-verkopers krijgen via de gemeente Groningen een 

pakketje). 

Daarom maakten we ruim honderd pakketjes met de inmiddels traditionele shampoo en handcrème 

voor álle Riepe-verkopers. Alle pakketjes werden voorzien van de eveneens inmiddels traditionele kerst- 

en nieuwjaarswensen van de Immanuelkerk. We merken dat de acties op prijs gesteld worden en we 

denken dat de traditie die ontstaan is voortgezet moet worden. 

Na de oproep in het vorige jaarverslag zijn Dineke en Elly toegetreden tot het "Riepeteam". We werkten 

dit jaar uitstekend samen. Na het maken van een "draaiboek" door Margriet en Jannet hebben zij hun 

taken inmiddels overgedragen en zijn gestopt met deze activiteiten. 

 

Filmmiddagen (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 

Op donderdag 24 augustus is er weer een filmmiddag in de Immanuelkerk gehouden. Onder het genot 

van koffie of thee en in de pauze een hapje en drankje werd deze filmvoorstelling, die voor iedereen 

toegankelijk was, redelijk bezocht. 

 

Filmavonden (coördinatie: Jan Wijbenga) 

Er zijn in 2017 op vrijdagavond vier filmavonden georganiseerd, die gemiddeld door zo'n 25 mensen zijn 

bezocht. Dat zijn voornamelijk kerkleden, maar ook buurtbewoners of kennissen komen hier op af 

doordat de informatie ook breder is verspreid. De films die zijn gedraaid waren Kaos, Freedom writers, 

The good lie en Biutifull. Het zijn meestal films met een maatschappelijk thema. Bezoekers betalen 3 

euro per keer, inclusief koffie of thee. Soms wordt de film ingeleid. Voor het vertonen van de films 

worden licenties gekocht. 
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Amnesty International (coördinatie: Ineke Bremer) 

Ineke Bremer en Laurens Feitsma zijn lid van Amnesty International groep 250 die actief is in Groningen-

Zuid. 

In 2017 hebben voor Amnesty International de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

• Schrijfacties in de maanden januari, februari, april, mei, juni, september, oktober, november en 

december. 

• In november zijn er ook kaarsen en kaarten verkocht. 

 

Met ingang van 1 januari 2018 is AI-groep 250 opgeheven. Ineke Bremer is lid geworden van de 

Kerkengroep, zodat bovengenoemde activiteiten in Groningen-Zuid kunnen worden voortgezet. 

 

Brei- en haakgroep (Jannet Veenstra houdt een "vinger aan de pols") 

De breigroep van de Immanuelkerk is in 2012 dan wel gestopt, maar in de Zuiderflat wordt lustig 

doorgebreid. De dames komen wekelijks bij elkaar en breien buiten die woensdagbijeenkomst thuis ook 

nog vrolijk door. Mevrouw Van Werven uit de Zuiderflat coördineert de groep. 

Op de agenda van de wijkdiaconie blijft de breiactiviteit een plaatsje houden, want zolang er dames 

breien voor het goede doel zal, namens de diaconie, Jannet Veenstra ervoor zorgen dat de brei- en 

haakwerken gebracht worden naar een organisatie die ze terecht laat komen op een plaats waar ze 

gewaardeerd en gebruikt worden. Voorlopig is dat de Stichting Dorcas Hulp die projecten heeft in Oost-

Europa. In 2017 is er twee keer een voorraad gebreide spullen naar het inzameladres van Dorcas Hulp 

gebracht. Verder is er in 2017 ten aanzien van de breigroep in de Zuiderflat niets veranderd. 

 

Autodienst (coördinatie: Henk en Jelly de Jonge) 

Iedere zondag halen vrijwilligers mensen op die niet zelf naar de kerk kunnen komen. Gemiddeld zijn er 

8 passagiers, die in 4 auto's opgehaald worden. Eind 2017 waren er 17 chauffeurs, die ieder gemiddeld 1 

keer per maand ingeroosterd zijn. Henk en Jelly de Jonge zijn na vele jaren gestopt met de coördinatie. 

Jan Wijbenga neemt deze taak tijdelijk waar. 

 

Geveltuin (coördinatie: Robert Faber) 

In 2017 hebben we naar aanleiding van Operatie Steenbreek een geveltuin gemaakt rondom de kerk. 

Deze is aangelegd door de eco-hovenier. Hij heeft er onderhoudsvriendelijke planten in geplant met een 

"christelijk" thema. 

Het onderhoud wordt gedaan door twee vrijwilligers die hun hart en ziel in de vergroening van de 

Immanuelkerk stoppen. Komende jaren wordt er gekeken of er verdere uitbreiding mogelijk is, maar dat 

is allemaal toekomstmuziek! 

 

Inzameling kaarten, postzegels, mobieltjes en cartridges (coördinator: Conny Hooijer-Westdijk) 

Er is een regelmatige inbreng van kaarten en postzegels. Sieka Fiks zorgt voor het legen van de bus voor 

kaarten en postzegels en de inzending naar Kerk in Actie. 

De box voor de mobieltjes en de cartridges moest dit jaar twee keer worden geleegd. De inlevering is 

succesvol te noemen. Conny Hooijer-Westdijk zorgt voor de verdere verwerking. 

 

Kerkradio (contactpersonen: Wim Bussemaker en Derk Jan Land) 

Momenteel zijn er vaste 12 aansluitingen via de kabel. Daarnaast is er ook de mogelijkheid de 

kerkdiensten via een internetverbinding live en achteraf te volgen. Hiervan wordt gezien de reacties 

door ongeveer 15 personen gebruik gemaakt. We proberen één ontvanger op reserve te hebben om 

een tijdelijke aansluiting bij ziekte te kunnen realiseren. Hiervan hebben twee gemeenteleden het 

afgelopen jaar gebruik gemaakt die tijdelijk in de Maartenshof waren. 

De luisteraars (aansluitingen) dragen maandelijks bij aan de kosten. De inning gaat per 1-1-2018 over 

van de Fontein naar de penningmeester van de Immanuelkerk. 

 

Koffiedrinken na de kerkdienst (coördinatie: Jelly de Jonge en Ina Noorman) 

De gemeenteleden worden aan het einde van de kerkdienst uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder 

het genot van koffie/-thee of limonade. Een groep van ca. 18 gemeenteleden schenkt bij toerbeurt 
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koffie en ruimt op na afloop. Eén maal per jaar nodigt de diaconie hen uit om informatie uit te wisselen 

en om elkaar te bemoedigen. Ook in 2017 is dit gebeurd. De meeste vrijwilligers doen al jaren mee. 

 

Stichting Present (contactpersoon: Reinilda Neijmeijer) 

In het voorjaar van 2017 is geprobeerd een actie voor Stichting Present te organiseren met behulp van 

een vrijwilliger. Daar zijn helaas geen reacties op gekomen. De diaconie neemt dit signaal mee in de 

beleidskeuzes die zij in 2018 gaat maken. 

 

Kerk met Stip (contactpersoon: Reinilda Neijmeijer) 

De Immanuelkerk is een zogenaamde Kerk met Stip. Dit houdt in dat ex-gedetineerden welkom zijn in 

onze gemeente. 

Het afgelopen jaar is de jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag van Kerken met Stip in Apeldoorn bezocht. 

Het thema was: 'verbinding maken met de doelgroep'. Reijer de Vries vertelde over een onderzoek door 

het Centrum voor Justitie Pastoraat (CJP). Onderzocht werd hoe lokale geloofsgemeenschappen nog 

beter verbinding kunnen maken met mensen met een detentie-ervaring. Drie thema's staan daarbij 

centraal: hoe is de gemeente een inclusieve, spirituele en lerende kerk? Met een inclusieve gemeente 

wordt bedoeld een gemeente met een gastvrije houding, wordt iemand gezien en word je 

aangesproken? Op spiritueel gebied zal een ex-gedetineerde moeten wennen aan de kerkdienst die 

afwijkt van hetgeen hij in de gevangenis gewend was. Met 'lerende kerk' wordt in deze context gedoeld 

op de communicatie tussen de verschillende partijen die bij de opvang van ex-gedetineerden betrokken 

zijn. 

Tijdens de landelijke ontmoetingsdag speelde een gospelgroep die regelmatig in gevangenissen speelt: 

Black Gospel experience. Op uitnodiging van onze jeugdouderling heeft deze groep in november tijdens 

de zondagse viering in de Immanuelkerk opgetreden. De diaconie heeft gezorgd dat de groep 

aansluitend tijdens de dienst in de Van Mesdag Kliniek kon optreden. 

Het beleid van Stichting Kerken met Stip is met ingang van 2017 gewijzigd. Zowel qua organisatie als 

financieel wordt een forse bijdrage van deelnemende gemeenten gevraagd. De diaconie ziet geen 

noodzaak voor de "formele" aansluiting bij de "Vereniging Kerken met Stip" omdat dit erg veel vraagt 

maar naar verwachting te weinig oplevert. 

 

Open Kerk op woensdag (coördinatie Jannet Veenstra) 

De belangstelling voor de Open Kerk op woensdag is ook in 2017 vrij constant gebleven. Met enige 

regelmaat komen er nieuwe mensen (meestal door van mond-tot-mondreclame). Maar ook vallen er 

mensen af door verhuizing of overlijden. 

Wekelijks bezoeken zo'n 10 tot 20 mensen de Open Kerk voor een praatje en een kop koffie. Er zijn 

enkele mensen die af en toe komen en alleen in het stiltecentrum een kaars aansteken en daar een 

poosje mijmeren. Soms ontstaat er dan een persoonlijk gesprek. 

Twee keer per jaar (na de halfjaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten) worden de folders bij de wijkbureaus 

(WIJ-teams) en de bibliotheek Groningen-Zuid aangevuld. 

Tot nu is de groep vrijwilligers die dienstdoen in de Open Kerk groot genoeg en vult zichzelf aan als dat 

nodig is. 

De overgang van "koffieochtend" naar "soeptijd" verloopt prima. Aan het einde van het jaar 2016 bleek 

dat er potentiele soepeters zijn die de kosten ervan (€ 1,00) niet kunnen betalen. In overleg met de 

diakenen is een regeling getroffen dat deze mensen toch soep kunnen komen eten en ook die euro 

kunnen betalen. In 2017 is er een enkele keer gebruik gemaakt van de "soepeuro's". De vrijwilligers en 

beheerder weten waar ze te vinden zijn, maar de personen die ervoor in aanmerking komen willen dat 

vaak niet…. 

 

Pleindiner (coördinatie: Alida Vonk) 

Iedere vierde dinsdag van de maand wordt het Pleindiner gehouden in de grote zaal van de 

Immanuelkerk. Elke keer is er een grote groep mensen, alleenstaanden en echtparen, in leeftijd 

variërend van 30 tot ruim 80 jaar die samen eet. Een groep van 6 enthousiaste vrijwilligers maakt een 

verse warme maaltijd voor iedereen die mee wil eten. De Hollandse keuken afgewisseld met een pasta, 

rijstgerecht of iets anders. Afsluitend wordt een toetje geserveerd en een heerlijk kopje koffie of thee 
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voor € 5,- per maaltijd. Om deze activiteit onder de aandacht te brengen wordt gebruik gemaakt van 

Kerk in Stad, staat er regelmatig een artikel in de Zuidwester en in de wijkkrant van De Wijert en hangen 

er posters in en buiten de kerk. Inschrijving kan telefonisch bij een vrijwilligster of via 

pleindiner@gmail.com. 

De kosten van inkoop van eten en benodigde materialen kon in 2017 volledig worden betaald uit de 

bijdrage van € 5,- p.p. voor de maaltijd. Hiervan zijn ook warmhoudschalen en een keukenmachine 

aangeschaft. Er wordt verder gebruik gemaakt van de keuken en de keukenbenodigdheden van de 

Immanuelkerk. 

In 2017 zijn 8 pleindiners georganiseerd met gemiddeld 33 bezoekers. Het maximale aantal is verhoogd 

van 25 naar 30 gasten. In de zomerperiode en rond de kerst vond er geen diner plaats met als reden 

vroege vakantie van de vrijwilligsters en het aanwezig zijn van andere maaltijden rond de kerstperiode. 

Aan het eind van het seizoen, voor de zomer, werd een uitgebreid feestelijk buffet georganiseerd om 

het jaar af te sluiten. Daarbij is ook in 2017 een stagiaire als extra hulp ingezet in het kader van haar 

MAS stage. 

 

Verhalentafel (coördinatie: Jan Wijbenga) 

Sinds 2016 worden zo'n drie keer per jaar op vrijdagavond zgn. stamtafels georganiseerd, zo ook in 

2017. Die zijn bedoeld om elkaar verhalen te vertellen, meestal aan de hand van een thema. Een 

verhalenverteller zet in, daarna komen vaak persoonlijke en/of dierbare verhalen los van bezoekers, die 

rond één tafel zitten. Meedoen mag, maar alleen luisteren mag ook. De toegang is gratis. Het aantal 

deelnemers varieert van 5 tot 15 personen per keer. De laatste keer is de avond van de vrijdag naar de 

donderdag geplaatst. In 2018 wordt bezien of dit de deelname bevordert. 

 

Diaconale Vakantieweken (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Trijnie Oldenziel) 

Op woensdagochtend 11 januari 2017 heeft Trijnie Oldenziel weer een presentatie gegeven over de 

vakantieweken van Het Vakantiebureau. Zij is een enthousiaste vrijwilligster die al bij veel 

vakantieweken aanwezig is geweest. Zo komen er uit de "eerste hand" mooie ervaringsverhalen over 

deze vakanties. Bij de presentatie waren behalve de vaste bezoekers van de Open Kerk ook enkele 

belangstellenden die de aankondiging in Kerk in Stad hadden gelezen. Omdat de belangstelling toch niet 

groot was is besloten in januari 2018 géén presentatie te houden. Trijnie en de diakenen attenderen 

mensen nu persoonlijk op de mogelijkheid van diaconale vakantieweken. In 2017 zijn enkele mensen uit 

de Immanuelkerk via dit kanaal een week met vakantie geweest. 

 

Telefoonkring (coördinator: Jannet Veenstra) 

In 2014 zijn we gestart met een telefoonkring: mensen worden 's morgens gebeld en zij bellen dan de 

volgende in de kring, tot de kring rond is en duidelijk is dat de deelnemers goed wakker zijn geworden. 

Gestart werd met vier personen, maar inmiddels is de kring uitgegroeid tot zes personen. We merken 

dat het plezierig is om 's morgens al even contact te hebben met twee mensen, elkaar een goede dag te 

wensen en soms kort andere informatie uit te wisselen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Als 

de kring groter gaat worden starten we een tweede kring omdat het "rondbellen" ook binnen een 

afgesproken tijdsbestek moet plaatsvinden. Informatie hierover is te krijgen bij Jannet Veenstra (050-

5265350). 

 

Werkgroep Vluchtelingen (contactpersonen: Ineke Bremer, Kitty Keegstra-Michel) 

De Werkgroep Vluchtelingen is in 2014 officieel opgeheven. Maar Kitty Keegstra-Michel en Ineke 

Bremer blijven wel de vinger aan de pols houden voor wat betreft vluchtelingenzaken. 

Daarvoor hebben ze in juni en december de Regiovergaderingen van INLIA bijgewoond. Dit jaar zijn de 

voorbereidingen begonnen voor het "vieren" van het 30-jarig bestaan van INLIA. Ds. Jannet van der Spek 

en Ineke Bremer denken hierover mee in de voorbereidingsgroep. 

Bij de Bed-Bad-Brood voorziening zijn vier leden van de Immanuelkerk actief betrokken, bij bv. de taalles 

of naaien, breien en haken. Ook geven gemeenteleden les aan individuele of kleine groepjes 

asielzoekers. 
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Werkgroep Kerk in Actie / ZWO 

Doelstelling 

Van het drieluik van het motto van de Immanuelkerk "Kerk in de buurt, stem in de Stad, werk in de 

wereld" richt de werkgroep zich op het derde. Ze ondersteunt het werelddiaconaal handelen van de 

gemeente en wil bijdragen aan de toerusting van de gemeente tot wereldlijk denken en plaatselijk 

handelen. 

 

Leden werkgroep 

Begin 2017 bestond de werkgroep uit vijf personen: Ineke Bremer, Geja Doosje, Kitty Keegstra-Michel, 

Lammert Been en Rients Jansma. In juli trad Bonny Leenstra vanuit de diaconie van De Ark toe. 

 

Collecten 

Ieder jaar kiest de werkgroep de bestemming voor een aantal deurcollecten. In 2017 werd gekozen 

voor: 

• De ondersteuning van een project van de Wusakile Congregation van de Uniting Presbyterian 

Church in Kitwe, Zambia, gericht op kwetsbare (wees)kinderen (juni). Voor dat doel werd in 

voorgaande jaren ook gecollecteerd. Voorafgaand aan de eerste collecte werd een filmpje vertoond 

dat door die gemeente zelf was gemaakt. 

• De Stichting Kasih Bunda die projecten op het eiland Timor in Indonesië ondersteunt (november). 

De voorzitter van het bestuur van de stichting is woonachtig in Groningen-Zuid. 

 

Daarnaast worden er elk jaar zo'n twaalf eerste collecten bestemd voor doelen die gezamenlijk zijn 

uitgekozen door de stedelijke KiA / ZWO-werkgroepen. Waar mogelijk werden deze onder de aandacht 

gebracht met een filmpje. 

 

Veertigdagentijd 

Evenals vorig jaar had Kerk in Actie voor de veertigdagentijd twee 'routes' uitgezet: route één met 

afwisselend binnenlandse en buitenlandse projecten en route twee met aandacht voor zes projecten in 

Myanmar. In de Immanuelkerk werd route één steeds gekoppeld aan de eerste collecte (met filmpjes) 

en route twee aan de deurcollecten (met een folder voor de hele periode). De spaardoosjes werden 

gekoppeld aan een kinderproject uit route twee. Ook is de Paasgroetenactie weer gehouden, samen 

met De Ark. 

 

Contact met buitenlandse studenten van de Protestants Theologische Universiteit (PThU) 

Sinds 2013 is de PThU gevestigd in Amsterdam en Groningen. In Groningen volgen ook buitenlandse 

studenten (met name uit Azië, Afrika en Oost-Europa) een Master opleiding. De meesten verblijven in 

het Convivium, gevestigd in de voormalige Stadsparkkerk, dus in onze wijkgemeente. 

Met de lichting studenten 2016/17 was minder contact dan met de eerdere. De groep van 2017/18 was 

bij de werkgroep te gast bij een gezamenlijke maaltijd. 

 

Kerk in Stad 

Voor de rubriek Kerk Actief van 8 juli verzorgde de werkgroep een artikel over de bouw van een nieuwe 

kerk in Wasilei, Indonesië. Met dit eiland (en deze kerk) heeft gemeentelid Esther Nanere nauwe 

banden. De Immanuelkerk heeft eind 2016 voor de bouw van deze kerk € 1.000 geschonken. 

 

Stedelijk overleg 

Het stedelijk overleg van de werkgroepen KiA/ZWO is teruggebracht naar één bijeenkomst na de 40-

dagentijd. De bijeenkomst in september werd minder zinvol geacht. 

 

Samenstelling diaconie in 2017 

De diaconie van de Protestantse wijkgemeente Immanuelkerk bestond in 2017 uit: 

• Elly Bos 

• Robert Faber 

• Nico Haakma (secretaris vanaf mei 2017) 
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• Conny Hooijer-Westdijk 

• Dineke Hoving-Schat 

• Rients Jansma 

• Esther Nanere (afgetreden in september 2017) 

• Reinilda Neijmeijer (voorzitter) 

• Sybren Sybrandy (afgetreden in september 2017) 

• Marjan Uijtermerk (secretaris, afgetreden in september 2017) 

• Alida Vonk 

• Hans Vos (penningmeester) 

• Jan Wijbenga 

 

Slotwoord 

Dit verslag geeft een overzicht van het vele werk dat we in 2017 in de buurt, in de Stad en voor de 

wereld hebben mogen doen. We kijken hier met vreugde, voldoening en gepaste trots op terug. We 

bedanken iedereen die hier, op welke manier dan ook, bij heeft geholpen of betrokken bij is geweest. 

En we bedanken de gemeenteleden ook voor het vertrouwen en de steun in de uitvoering van onze 

opdracht als diaconie. 

 

 

Namens de diaconie van de Protestantse wijkgemeente Immanuelkerk, 

 

Nico Haakma, secretaris. 


