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Beleidsplan Diaconie Protestantse wijkgemeente 

Groningen-Zuid 

2020-2025 

Inleiding 
Per 1 september 2018 zijn de diaconieën van de Immanuelkerk en de Ark gefuseerd tot 

de Diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid. Hiermee is enigszins 

vooruitgelopen op de fusie van beide wijkgemeenten per januari 2019. Met dit beleids-

plan willen we benoemen wat er zoal wordt gedaan en vaststellen of dit de komende tijd 

gecontinueerd kan worden. Daarnaast willen we een toekomstvisie neerleggen als kader 

en richtlijn voor de jaarplannen in de periode 2020 tot en met 2025. 

Bij het schrijven van dit beleidsplan is gebruikt gemaakt van input die in de voorgaande 

periode is verzameld tijdens de gemeentezondag in 2017, de themabijeenkomst tijdens 

de grote kerkenraad van de Immanuelkerk in januari 2018 en de gezamenlijke diaconie-

vergadering in februari 2018. Dit beleidsplan is in het najaar 2018 en voorjaar 2019 ver-

der uitgewerkt en vastgesteld op 21 mei 2019. 

Waar toe zijn we geroepen? 
Jezus Christus vatte de tien geboden pakkend samen: 'Heb de Heer uw God lief met heel uw 

hart en uw naaste als uzelf.' Het liefhebben en dienen van je naaste, dat is diaconaat. Het is 

ervoor zorgen dat de armen, zieken en eenzamen in de gemeente geholpen worden. Maar 

niet alleen binnen de gemeente, ook daarbuiten. Diaconaat is erop gericht de gemeente te 

laten functioneren als dienende christelijke gemeenschap. (Bron: Brochure Ik ben Diaken 

en wat nu, uitgave van Kerk in Actie.) 

 

Als diaconie houden wij ons bezig met drie aandachtsgebieden: met dienen, met verza-

melen en delen van gaven en met informeren en inspireren vanuit de Bron die ons sa-

men heeft gebracht. 

Het dienen is vooral zichtbaar bij de voorbereiding en de viering van het avondmaal. 

Bij verzamelen en delen van gaven wordt vaak gedacht aan gaven in de vorm van geld of 

goederen (collecten of inzamelingen). Maar het gaat ook om tijd of talenten die mensen 

in kunnen zetten voor anderen. Als diaconie proberen we talenten te verzamelen, te 

bundelen en vanuit de synergiegedachte uit te zetten. Samen zijn we meer van betekenis 

dan ieder voor zich. 

Onbenoemd is al het werk dat ongezien en in stilte wordt gedaan, maar ook dit is een be-

langrijk onderdeel van dienen en delen. 

We willen de mensen in onze wijkgemeente inspireren om oog en hart voor maatschap-

pelijke en sociale vraagstukken, dichtbij en ver weg, (verder) te ontwikkelen. Op deze 

wijze proberen we de Kerk in de wereld te brengen en de wereld in de Kerk. 
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Ons motto voor onze toekomstvisie is: 
Samen doen & Samen delen. 

Gastvrij & open. 

 

Toelichting 

Verbondenheid is een belangrijk element van een kerkgemeenschap. Samen zijn, ont-

moeting en het organiseren daarvan is een breed thema dat allerlei raakvlakken kent. 

Alsook iets dat in velerlei vormen gestalte krijgt. 

Met 'samen doen en samen delen' willen wij vanuit de diaconie vorm en inhoud geven 

door het leggen van allerlei verbanden, mede dienende die ontmoeting. 

Organisatorisch willen we het aantal diaconaal betrokken gemeenteleden die één of 

meerdere taken voor haar rekening neemt proberen te vergroten. 

Ook willen we het 'Samen' verder uitbouwen door praktische verbindingen te zoeken 

met andere diaconieën van in onze wijk gevestigde kerkgemeenschappen en met andere 

(service)organisaties die in hun doelstellingen op één of andere wijze dienstbetoon aan 

mensen hebben verwoord. Naast andere kerkgenootschappen kan gedacht worden aan 

welzijnsorganisaties, gemeentelijke organisaties, the Lions, Odd Fellows, etc. 

Hierbij zullen we oog hebben voor de wijk in haar volle breedte, een (verzorgings)ge-

bied dat zich uitstrekt vanaf het Hoendiep tot aan de Esserhaag, vanaf de Linie tot aan de 

Snip en vanaf de Davidstraat tot aan de Vestdijklaan. 

We doen dit vanuit de gedachte dat we daar van betekenis willen zijn en tot steun en 

helper willen zijn waar 'de helper' ontbreekt. 

Organisatie 
Het College van Diakenen (CvD) is het centraal diaconaal orgaan van de Protestantse 

kerk in de stad Groningen. Het college verzorgt het algemene beleid, schept de financiële 

voorwaarden en is verantwoordelijk voor het diaconale werk op stedelijk niveau, zoals 

hulp aan stadse- en regionale instellingen en organisaties. 

Verbonden aan de verschillende wijkgemeenten van de Protestantse Kerk in Groningen 

is er per wijk één wijkdiaconie. 

De wijkdiaconieën hebben zelf geen rechtspersoonlijkheid en zijn juridisch onderdeel 

van het College van Diakenen, dé Diaconie in deze stad. 

De wijkdiaconieën ontwikkelen elk hun eigen beleid en voeren dat uit, waar mogelijk re-

kening houdend met en afgestemd op het beleid van het College van Diakenen. 

 

De diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid bestaat uit minimaal 8 

diakenen, waar onder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een diaken 

wordt voor een termijn van minimaal vier jaar bevestigd en is daarmee ook lid van de 

kerkenraad. Elke diaken heeft één of meer aandachtsgebieden. 

Met als doel het diaconaat binnen de Protestantse Gemeente Groningen meer profiel te 

geven heeft het CvD diaconaal predikanten aangesteld. De beide predikanten van de Im-

manuelkerk hebben sinds juni 2017 een tijdelijke deeltijd aanstelling als diaconaal pre-

dikant. 
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Wat willen we proberen te continueren? 
Binnen onze kerkelijke gemeente is de diaconie een hecht team met vrouwen en man-

nen van verschillende leeftijden. Het is een team met een goede, open sfeer waarbij 

ruimte is voor de inbreng van iedere diaken. Het team kan vertrouwen op jarenlange er-

varing, ieder lid van het team heeft één of meer aandachtsgebieden. Ieder aandachtge-

bied heeft meer dan één diaken als 'drager'. Daardoor zijn er veelal duidelijke relaties 

met de overige onderdelen van de wijkgemeente waarin diaconale verbondenheid te on-

derkennen is. Er wordt gewerkt met een langer termijn beleidsplan, een daarvan afge-

leid jaarplan en een jaaragenda. Dit biedt een heldere structuur. Ter ondersteuning van 

de diakenen is er een praktische gids waarin protocollen, procedures, formulieren en 

draaiboeken zijn opgenomen als hulpmiddel en om de continuïteit te borgen. 

Ondanks deze sterke structuur willen we aandacht blijven houden voor flexibiliteit, 

waardoor inspelen op actuele ontwikkelingen slagvaardig kan geschieden. 

 

Naast het vaste team van ambtsdragers wordt gewerkt met diaconaal betrokkenen. Dit 

zijn gemeenteleden die niet in het ambt zijn bevestigd, maar wel diaconale taken ver-

richten. Het is de bedoeling deze wijze van organiseren - de zogenaamde flexibele schil - 

nader te onderzoeken en uit te werken. 

Met het ontstaan van de nieuwe wijkgemeente Groningen-Zuid ligt er een uitdaging de 

volledige wijk in beeld te krijgen, vast te stellen wat er allemaal aan 'omzien naar elkaar' 

wordt gedaan en vast te stellen waar diaconale werkgebieden open of braak liggen. 

Wanneer hier beter zicht op is, zal moeten worden vastgesteld wat er onder comforta-

bele omstandigheden uitvoerbaar en behapbaar is. Dat gaan we jaarlijks bepalen. 

Zolang we de beschikbaarheid hebben over twee kerkgebouwen en vergader- en activi-

teitenlocaties zullen we hier gebruik van maken wanneer het de diaconale activiteiten 

ten goede komt. 

 

De activiteiten die tot nu zijn ontwikkeld bestaan uit: 

 

Gaven inzamelen en delen 

De gemeente wordt actief betrokken bij het bedenken van collectedoelen. Bij de keuze 

van collectedoelen is oog voor een goede balans tussen Groningen, Nederland en daar 

buiten. Er is structurele communicatie naar de gemeente over de collectedoelen en -op-

brengsten. 

Er worden mobieltjes, cartridges, postzegels etc. ingezameld ten behoeve van Kerk in 

Actie en inzamelingen voor de plaatselijke Voedselbank. Initiatieven voor uitwisseling 

van gebruikte goederen worden ondersteund, zoals de Weggeefkast en 't Ruilertje. 

Bij concrete klussen worden mensen uit de gemeente actief betrokken. 

Stille hulpvragen worden discreet en zorgvuldig afgehandeld, zo nodig in afstemming 

met het College van Diakenen. Die hulp bestaat niet alleen uit materiele ondersteuning, 

maar ook uit hulp bij administratieve zaken, advisering en verwijzing naar evt. beschik-

bare voorzieningen. 

 

Ontmoeting: Open en gastvrij 

Binnen onze gemeente is duidelijk behoefte aan ontmoeting. De diaconie heeft er oog 

voor dat (nieuwe) gemeenteleden zich welkom voelen en er worden diverse activiteiten 

georganiseerd waarbij ontmoeting een rol speelt. Te noemen zijn o.a. de wekelijkse kof-

fieochtend en de soep op woensdag, de Maaltijdgroep, het Pleindiner, de Kerst Inn, de 

Knutselgroep en het Kleurrijk buffet. 
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Binnen Groningen, Nederland en de wereld 

Er is een actieve ZWO-groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwer-

king) die zich richt op doelgroepen binnen en buiten Groningen/ Nederland. 

Vrijwilligers zijn actief in de plaatselijke Bed-Bad-Brood locatie via INLIA. Er zijn regel-

matig schrijfacties voor Amnesty International. 

We sluiten aan bij de jaarlijkse landelijke acties van Kerk in Actie (spaardoosjes met Pa-

sen, Adventsproject). 

Er zijn een aantal projecten waar we al langere tijd en ook persoonlijk bij betrokken zijn 

(weeshuis Ashirvad in India, de Kitwe gemeente in Zambia en Kasih Bunda in Indone-

sië). 

 

Diaconaal bewustzijn van de gemeente 

De gemeente wordt op diverse manieren geïnformeerd over de collectedoelen van de di-

aconie en over georganiseerde activiteiten. Dit vindt bv. plaats tijdens de Forumbijeen-

komsten, met de diaconale mededelingen tijdens de diensten, in Kerk in Stad, in de Im-

magazine, met de Zondagsbrief en op de website. 

Ook landelijke noodhulpoproepen naar aanleiding van (natuur)geweld en -verwoesting 

worden actief onder de aandacht gebracht binnen onze wijkgemeente. 

Waar willen we ons de komende jaren op richten? 
Met het samenvoegen van beide wijkgemeenten is de wijkomvang en daarmee het ver-

zorgingsgebied voor ons gevoel verdubbeld. Het zal het nodige van ons allen vragen om 

de al bestaande activiteiten blijvend uit te voeren en/of 'op poten' te houden en waar 

mogelijk breder over de wijk uit te zetten of te verdelen. 

De diaconie heeft vele en diverse aandachtsgebieden. Door te kiezen voor een aantal 

aandachtsgebieden waar we ons de komende tijd op richten, dus door focus aan te bren-

gen, kunnen wij alle zaken die op ons afkomen filteren. Dit geeft ons de mogelijkheid om 

voort te bouwen op wat we al hebben ontwikkeld en om beter in te kunnen spelen op de 

actualiteit. 

 

Focus voor de periode 2020 tot en met 2025. 

 

• Samenwerking 

Door verbinding te zoeken met andere diaconieën en serviceorganisaties willen we 

proberen vooral op het gebied van praktische uitvoering slagvaardiger te worden. 

Doorverwijzen naar wat elders wordt gedaan of verzorgd en bij elkaar aansluiten in 

uitvoering van en verwezenlijking van de te realiseren doelen die ieder voor zich 

heeft geformuleerd. Hierdoor voorkomen we dat we energie steken in zaken die al 

door anderen worden gedaan en kunnen we in gezamenlijkheid realiseren wat we 

alleen maar moeizaam kunnen bolwerken. 

 

• Onderling dienstbetoon 

We staan open voor kwetsbaren en eenzamen, ook als we dat zelf zijn. Organiseren 

voor deze doelgroepen activiteiten zoals de Maaltijdgroep, het Pleindiner, 't Ruiler-

tje, Kleurrijk buffet, Open kerk op woensdag, Creatieve groepen, 'Soep' en andere ac-

tiviteiten waar ontmoeting een rol speelt. Aanvullende activiteiten willen we initi-

eren of zullen daartoe de voorwaarden scheppen. 
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• Duurzaamheid/ klimaat/ Groene kerk 

Met 't Plein is, via de actie Steenbreek fase 1 en 2, een start gemaakt met werken aan 

en aandacht voor duurzaamheid. Ook als diaconie vinden we het belangrijk bij te 

dragen aan verantwoord 'rentmeesterschap' en de heelheid van de schepping. Wij 

zetten de start die met 't Plein is gemaakt voort, zullen het thema duurzaamheid bre-

der uitwerken en gaan proberen dit op meerdere plekken in de wijk te realiseren. 

Hierbij willen we concrete stappen maken en inzetten op bewustheid van de gevol-

gen van ons handelen voor het milieu, onze leefomgeving en de aarde. 

 

• Diaconale toerusting van de gemeente 

Om draagvlak te behouden is het belangrijk om zichtbaar te maken in onze gemeente 

wat de diaconie doet. Om hulpvragen en behoeften te kunnen signaleren heeft de di-

aconie signalen nodig vanuit de gemeente en in de wijk. We willen dit versterken 

door ons te verbinden met het pastoraat en zo een netwerk van gemeenteleden te 

vormen, die oog en oor hebben voor de behoeften van gemeenteleden en wijkbewo-

ners en die als voelsprieten voor ons kunnen fungeren. 

Mogelijke uitwerkingen hierbij zullen op diverse manieren worden belicht. O.a. door 

jaarlijks een diaconale dienst te houden wordt de verbinding gelegd tussen Kerk en 

Samenleving. 

 

• Organisatorisch 

Herbezinning van taakverdeling tussen diakenen, vernieuwen van vergaderwijze, in-

formatiedeling e.d. Hierbij is het vooral belangrijk om onder comfortabele omstan-

digheden een verantwoorde taakverdeling te realiseren, rekening houdend met ie-

ders kwaliteit, talent, capaciteit en inzet. 

 

• Bestemming collecten 

Bij het vaststellen van collectedoelen is de financiële situatie van de aanvragende in-

stelling een criterium. Binnen het collecterooster is ruimte en mogelijkheden om in 

te kunnen spelen op actuele doelen. 

 

• Communicatie 

Met de komst van een vast scherm en daarbij passende beamer in de Immanuelkerk 

is het mogelijk op intensievere wijze gebruik te maken van modernere wijzen van in-

formatieoverdracht. We gaan de mogelijkheden verkennen en uitwerken om hier 

passend en doelmatig mee om te gaan. 

 

• Focus binnen onze wijk 

Door laagdrempelige diaconale activiteiten in de Ark en de Immanuelkerk 'met open 

deuren' willen we ons meer zichtbaar maken. 

De samenwerking met het WIJ team Corpus den Hoorn loopt goed, de samenwerking 

met de WIJ teams van de Wijert, Helpman en Rivierenbuurt bouwen we verder uit. 

In onze wijk wonen veel ouderen en mensen in zorginstellingen. In deze groep bevin-

den zich ook mensen met behoefte aan onderling contact. Ook bij een aantal vluchte-

lingen en jonge gezinnen in de bijstand bestaat behoefte aan contact en soms materi-

ele ondersteuning. Voor deze doelgroepen willen wij, in overleg met andere partijen, 

passende activiteiten initiëren. 
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• Focus Groningen en daarbuiten 

Een goede en actieve verbinding met het Stedelijk College van Diakenen is van be-

lang voor het functioneren van de diaconie. Daarbij denken we aan aandacht voor 

maatschappelijk debat door het signaleren van knelsituaties in de samenleving en dit 

aankaarten bij de juiste instanties (bv. het verdwijnen van zorginstellingen of andere 

voorzieningen). 

Verdere verbinding zoeken met andere diaconieën in Groningen en aansluiten bij 

stads brede acties (zoals de tasjes acties). Het CvD heeft hierin naar onze mening een 

overkoepelende taak. We waken er voor, gesteund door de ZWO-groep, dat we de 

doelen ver weg niet uit het oog verliezen. 


