
Jaarplan 2018  

van de diaconieën van De Ark en de Immanuelkerk / Groningen-Zuid 
 

 

Inleiding 

Dit is het Jaarplan 2018 van de diaconieën van de Protestantse wijkgemeenten van Groningen-Zuid: De Ark 

en de Immanuelkerk. In 2018 wordt de fusie / samenwerking van de wijkgemeenten van De Ark en de 

Immanuelkerk steeds verder ingevuld. In dat proces is dit het eerste gezamenlijke jaarplan van de beide 

wijkdiaconieën. 

 

Dit jaarplan geeft een overzicht van een aantal activiteiten die we in 2018 met aandacht zullen blijven 

doen. Maar vooral ook van een aantal nieuwe ontwikkelingen waar we als diaconieën én samen met de 

wijkgemeenten aan willen gaan werken. 

 

Fusie / samenwerking 

In 2018 werken we verder aan de integratie van de diaconieën van De Ark en de Immanuelkerk. Bij een 

aantal activiteiten werken we al samen, bv. voor het collecterooster of de kerstpakkettenactie. Per 1 

september 2018 zullen we ook organisatorisch één diaconie vormen. Vanaf 1 september zijn we één team 

dat gezamenlijk invulling geeft aan onze diaconale opdracht. Vanaf dat moment wordt gezamenlijk 

vergaderd, is er nog één voorzitter en secretaris etc. In het voorjaar van 2018 worden verschillende 

praktische zaken verder ingevuld, maken we hier afspraken over en gaan we regelen wat nodig is voor deze 

integratiestap. 

 

Beleidsplan 

De integratie van de wijkgemeenten en van de diaconieën zijn ook meteen een goede aanleiding om 

opnieuw stil te staan bij een aantal belangrijke basisvragen. Voor welk beleid willen we als gezamenlijke 

diaconie staan? Wat ziet de “nieuwe” diaconie als haar missie en visie? Welke nieuwe onderwerpen, 

ontwikkelingen of projecten willen we gaan oppakken? Wat vinden we belangrijk, welke keuzes maken we 

en hoe vullen we dit in? Is hiervoor misschien ook training nodig van diakenen of gemeenteleden? 

Samengevat komt dit neer op de vraag: hoe willen we voor heel Groningen-Zuid invulling geven aan onze 

diaconale opdracht? 

 

In de eerste helft van 2018 willen we komen tot een gezamenlijke visie op / gezamenlijk beleid voor het 

diaconaat in Groningen-Zuid. Zodat we op 1 september met een nieuw én gezamenlijk beleidsplan aan de 

start staan. 

 

Diaconaal predikanten 

in juni 2017 zijn binnen de Protestantste Gemeente Groningen 3 diaconaal predikanten begonnen. Aan hun 

is de taak gegeven om de diaconale rol van de Protestantse Gemeente in de stad Groningen meer en 

duidelijker vorm en inhoud te geven. Voor Groningen-Zuid zijn Anita Akkerman en Jannet van der Spek voor 

deze taak aangesteld. 

 

Voor de diaconaal predikanten zijn de diaconieën van Groningen-Zuid de vanzelfsprekende partners om 

mee in gesprek te gaan en mee samen te werken. Samen met de diaconieën kunnen knelpunten vanuit de 

wijken worden gesignaleerd en kan een keuze worden gemaakt in waar aandacht aan gaat worden besteed 

/ wat wordt opgepakt. Samen met wat er al is en wat al gebeurd. 

 

In de beginfase zal het voor de diaconaal predikanten nog zoeken zijn naar op welke manier zij een (meer) 

concrete invulling aan hun taak gaan geven. En ook de diaconieën zullen moeten onderzoeken op welke 

manier de samenwerking met de diaconaal predikanten wordt vormgegeven. Zodat we gezamenlijk tot een 

goede invulling van het diaconaat komen. 

Hiervoor gaan we met de diaconaal predikanten in gesprek. In de hoop én verwachting dat dit ook 

bouwstenen oplevert voor het nieuwe, gezamenlijke beleidsplan van de diaconieën. 



 

Gemeente 

Diaconaat is niet alleen een taak van de diaconie, maar van de hele gemeente. En we zien gelukkig dan ook 

dat veel gemeenteleden betrokken zijn bij diverse diaconale activiteiten. Toch ervaren we ook dat het af en 

toe lastig is om vrijwilligers te vinden voor bepaalde taken of activiteiten. Ook vinden we het lastig een 

beeld te krijgen van wat "de gemeente" van ons verwacht, welke behoefte er in de gemeente leeft, hoe we 

de gemeente kunnen laten meedenken in wat we doen of in welke richting we zouden moeten gaan. 

Om hier aan te werken gaan we aan de slag met de volgende thema's. Waarbij we de resultaten van de 

enquête die op de gemeentezondag is gehouden hierin natuurlijk meenemen. 

 

Communicatie 

Om te gemeente te betrekken bij het diaconaat is communicatie en delen van informatie belangrijk. 

Daarom gaan we nadenken over wat, wanneer en hoe we het beste met de gemeente kunnen 

communiceren / de gemeente informeren. Concreet denken we hierbij bv. aan: 

• Het toevoegen van “Communicatie” als één van de aandachtsgebieden en één van de diakenen 

hiervoor verantwoordelijk maken. 

• Het inzetten van de beamer om voorafgaand aan de dienst en tijdens het collecteren vacatures, acties, 

oproepen, activiteiten etc. te presenteren. 

 

Activeren 

Hoe bereiken we dat diaconaat wordt gezien als een verantwoordelijkheid van de hele gemeente en hoe 

kunnen we gemeenteleden daarin activeren? Hoe kunnen we de gemeente meer betrekken bij, laten 

meedenken over en mee richting laten geven aan de diaconale taak van de gemeente? 

Aan de hand van de resultaten van de enquête op de gemeentezondag, waarin vragen stonden over de 

belangstelling onder gemeenteleden en de bereidheid mee te werken, pakken we dit thema op. Waarbij dit 

een onderwerp is waarvoor we samen met de diaconaal predikanten kunnen proberen antwoorden te 

vinden. 

 

In dit kader is de suggestie gedaan om een "tijdcollecte" te houden. Dit betekent dat gemeenteleden 

worden uitgenodigd om tijd te geven die dan kan worden gebruikt voor diverse taken of activiteiten. Dit 

zou een eenvoudige en praktische manier kunnen zijn om gemeenteleden (meer) te betrekken en in te 

zetten. 

 

Gastvrijheid 

Op verschillende manieren zijn er vragen over en is er aandacht voor het thema "gastvrijheid". En dan gaat 

het bv. over hoe onze deur open staat voor belangstellenden en nieuwe leden, hoe we bezoekers welkom 

heten, hoe we organiseren dat mensen onze kerkdiensten kunnen (blijven) bezoeken, hoe we invulling 

geven aan de Open Kerk, Kerk met Stip etc. 

Daarom willen we ons bezinnen op hoe gastvrij en open we zijn, we willen zijn en hoe we dit organiseren. 

En dan gaat het zowel om (eigen) gemeenteleden, (potentieel) nieuwe leden of gasten, als om 

“willekeurige” bezoekers, (ex-)gedetineerden, psychisch kwetsbare mensen etc. En om ieder moment van 

de week waarop het aan de orde is als gemeente gastvrij en open te zijn. 

 

Ontmoeting 

Er zijn verschillende signalen dat er in Groningen-Zuid behoefte is aan (meer) contact en ontmoeting. Dit is 

aanleiding om in ieder geval te onderzoeken welke activiteiten er allemaal al in de wijken plaatsvinden en 

hoe we daar binnen de wijkgemeenten (meer?) bekendheid aan kunnen geven. En daarnaast gaan we 

kijken wat we in aanvulling op dit aanbod zelf nog willen en kunnen bieden. Daarbij denken we bv. aan het 

organiseren van gezellige (spelletjes)avonden of aan het organiseren van creatieve activiteiten (knutselen, 

handwerken, e.d.). 

 

En verder 

In het voorgaande is vooral beschreven met welke onderwerpen we specifiek aan de slag gaan en waar we 

ons in willen ontwikkelen. Maar er zijn natuurlijk ook veel zaken en activiteiten waar we in 2018 vooral mee 

doorgaan en aandacht aan blijven geven. 



 

Op basis van de diaconale kerntaken zijn dit de volgende activiteiten en aandachtsgebieden: 

• Inzamelen en delen 

Het opstellen van het collecterooster en rooster van hulpcollectanten, het houden van de collecten en 

het met zorg afhandelen van de collecte-opbrengst. Inzamelingsacties van postzegels, kaarten, mobiele 

telefoons en cartridges. Inzameling voor de Voedselbank, de Kerstpakkettenactie, Roma-kinderen. 

Vakantieweken. Brei- en haakgroep. 

Kerk in Actie / Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). 

• Hulpverlening 

Stille Hulp. Contact en overleg met de gemeente Groningen m.b.t. WMO, ouderen en buurtactiviteiten. 

Stichting Present. 

• Eredienst 

Voorbereiden en uitvoeren avondmaal, kerkradio/-telefoon/internet, autodienst. 

• Ontmoeting 

Open Kerk, Pleindiner, koffie schenken en gezamenlijk koffie drinken, Kerk met Stip. 

• Zorg voor elkaar 

Telefoonkring. 

• Rechtvaardigheid 

Amnesty International. 

 

De diaconie van De Ark bestaat uit 5 diakenen, van de Immanuelkerk uit 10 diakenen. 

We zijn nog op zoek naar een nieuwe diaken. In 2018 loopt de termijn van 2 diakenen af. Voor deze 

vacatures zullen we naar vervang(st)ers zoeken. 


