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Diaconie Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid
Inleiding
Dit is het jaarverslag over 2018 van de diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid. In
dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de diverse activiteiten die door de diaconie, of onder de
verantwoordelijkheid van de diaconie, in 2018 zijn uitgevoerd.
De diakenen van De Ark en van de Immanuelkerk werken al langere tijd samen bij verschillende
activiteiten. In het kader van de fusie van De Ark en de Immanuelkerk vormen de diakenen sinds 1
september 2018 één diaconie in en voor Groningen-Zuid. In dit jaarverslag wordt daarom verslag
gedaan van de activiteiten die in, rond en vanuit De Ark én de Immanuelkerk hebben plaatsgevonden.
Dit jaarverslag geeft hiermee inzicht in het vele werk dat in 2018 in Groningen-Zuid 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.

Aandachtsgebieden
Tot het werkterrein van de diaconie behoren zeer vele en diverse aandachtsgebieden. Over deze
aandachtsgebieden leest u hierna een korte beschrijving.
Werkgroep Collecten (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Bonny Leenstra, Robert Faber)
De Werkgroep Collecten doet voorstellen voor de collectedoelen van de "vrije" en de deurcollecten in
De Ark en in de Immanuelkerk. Voor deze collecten bepaalt de diaconie zelf het doel. De bestemming
van de andere collecten wordt door het Stedelijke College van Diakenen (in overleg met de
wijkgemeenten) bepaald.
De Werkgroep Collecten zorgt ervoor dat de diakenen voor de afkondigingen tijdens de kerkdienst de
benodigde informatie over de doelen hebben. Ook is de Werkgroep er verantwoordelijk voor dat de
gemeenteleden worden geïnformeerd over de collectedoelen en worden betrokken bij het diaconale
gebeuren. De gemeente krijgt daarvoor o.a. uitleg over het doel van de collecte door artikelen bij de
wijkberichten in Kerk in Stad (KiS). Daarnaast krijgt de gemeente over bepaalde doelen extra informatie
doordat er in de kerk een stand aanwezig is en/of foldermateriaal in de kerk aanwezig is en/of een
filmpje in de kerk wordt getoond.
Voor de vrije collecten wordt het liefst een regionaal doel gekozen. Een doel dichtbij huis zal de mensen
aanspreken. Ook wordt er bij de vrije collecten rekening gehouden met de actualiteit, bijvoorbeeld
rampen die zich voordoen.
De deurcollecten in de Immanuelkerk zijn over het algemeen alle zondagen in een maand voor één
bepaald doel. Geprobeerd wordt om rekening te houden met het kerkelijk jaar en zo mogelijk aan te
sluiten bij feest- of gedenkdagen. De deurcollecten voor de Immanuelkerk worden deels ingevuld door
de wijkdiaconie en deels door de Werkgroep Kerk in Actie/ZWO.
In De Ark is de opbrengst van de deurcollecten gedurende een half jaar voor één bepaald doel. In 2018
waren dat de volgende doelen:
• De Stichting Leergeld (van september 2017 tot 1 maart 2018).
• Kasih Bunda, onderdak voor weeskinderen, scholen en een medische post in Indonesië (van 1 maart
2018 tot 1 september 2018).
• De kledingbank Maxima waar mensen die gebruik maken van de Voedselbank gratis kleding mogen
halen (vanaf september 2018).
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Voor deze doelen zijn in De Ark telkens mensen uitgenodigd om specifiek over deze doelen te vertellen.
De informatie over deze collecten is in 2018 voor het laatst verzorgd door Henk Vos.
Vrije en deurcollecten
De opbrengsten van de vrije en deurcollecten in 2018 in de Immanuelkerk waren de volgende.
Deurcollecten
Januari
Februari (4 en 11)
Februari (18)
Februari (25)
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Juli (15)
Augustus
September
Oktober
Oktober (7)
November
December

Doel
Bed-Bad-Brood opvang Groningen
Penduka, Namibië
Mothers Union
Boerenorganisaties Oeganda
Mothers Union
Just Diggit
Het Vakantiebureau
Stichting INLIA
Vrienden Beatrix kinderziekenhuis UMCG
Noodhulp Rohingya vluchtelingen
Solidaridad
World servants
Voedselbank Groningen
Noodhulp aardbeving en tsunami Sulawesi
Ashirvad
Voedselpakketten Oost-Europa

Opbrengst
€ 533,10
€ 330,85
€ 139,40
€ 155,45
€ 651,07
€ 818,67
€ 729,85
€ 607,48
€ 451,15
€ 197,20
€ 334,30
€ 792,06
€ 898,09
€ 503,63
€ 845,26
€ 1128,63

Vrije collecten
7 januari
29 april
10 mei
1 juli
5 augustus
9 september
25 november
16 december
31 december

Doel
University Assistance Fund (UAF)
Stichting INLIA
Betheljada
Solidaridad
Kunstwens
Chavah Groningen
Voedselbank Groningen
Mensen kinderen
Heifer help een boer

Opbrengst
€ 158,70
€ 169,95
€ 74,85
€ 116,15
€ 139,82
€ 123,90
€ 87,45
€ 128,10
€ 80,35

Giften
In De Ark zijn, in aanvulling op de collecten in de diensten, ook dit jaar vele giften ontvangen die we
konden uitdelen aan:
- Sinterklaas actie van de Voedselbank
€ 1000,00
- Kledingbank Maxima
€ 300,00
- Voedselbank
€ 680,00
- Stichting Rondom Baba
€ 500,00
- Stichting Beautifull Kidz Namibia
€ 500,00
- Noodfonds Jeugd Bescherming Noord
€ 250,00
- Pertukaran, donatie voor 20 nootmuskaatbomen op Banda (Indonesië)
€ 400,00
Overige opbrengsten
Naast de collecten en giften zijn in 2018 ook de volgende acties geweest:
- Inzameling in de 40-dagentijd via de spaardoosjes voor UCAA in Noord-Oeganda € 547,78
- Inzameling in natura voor de Voedselbank, doorlopend in De Ark en in de maand oktober in de
Immanuelkerk.
- Vervaardigen van de Veertigdagenkalender (door o.a. Ina Cremer en Bonny Leenstra) waarvan de
opbrengst bestemd was voor de Open Hof.
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- Inzameling in De Ark van warme winterkleding, sjaals, mutsen en wanten voor de Bed-Bad-Brood
voorziening.
- Tijdens de diaconale dienst in De Ark een inzameling voor de kledingbank Maxima van
kinderondergoed (nieuw), alsook iets voor de Voedselbank of iets anders voor de kledingbank.
Door gemeenteleden is spontaan op deze acties gereageerd en hebben we veel binnengekregen. De
ontvangers waren er erg blij mee.
Hulpcollectanten (coördinator: Dineke Hoving-Schat)
In de Immanuelkerk wordt gewerkt met een rooster voor de inzet van hulpcollectanten. Er zijn
voldoende hulpcollectanten en het loopt goed. We zijn heel blij met de ondersteuning van de
hulpcollectanten.
Werkgroep "Stille Hulp" (coördinatie: Rients Jansma, Reinilda Neijmeijer en Alfred Vegter)
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 stille hulp verzoek 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, de
weg wijzen 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.
WIJ Corpus den Hoorn / De Wijert (coördinatie: Dineke Hoving-Schat en Conny Hooijer-Westdijk)
De diaconie heeft een goed contact met WIJ Groningen. Dit is de verzamelnaam voor alle sociale
wijkteams in de stad. Deze teams zorgen voor ondersteuning, zorg en ontmoeting binnen de wijk,
dichtbij huis.
WIJ - Corpus den Hoorn
Op 10 maart deden we in Corpus den Hoorn met diverse organisaties mee aan het project NL-doet,
waarbij door veel vrijwilligers o.a. de wijk werd schoongemaakt, bezoekjes werden gebracht en plantjes
werden uitgedeeld. De voorbereidingen voor de volgende NL-doet zijn al weer gestart.
Ook doen we actief mee aan het Taalcafé bij WIJ, waarbij op een ongedwongen manier de Nederlandse
taal geoefend wordt met buitenlandse gasten.
Met de buitenlandse gasten van het Taalcafé en van de Bed-Bad-Brood opvang hebben we, onder de
noemer "Kleurrijk Buffet", in april een zeer succesvolle eetavond gehouden in de Immanuelkerk. Hierbij
kon men genieten van diverse heerlijke gerechten gemaakt door gemeenteleden en sommige gasten.
WIJ - De Wijert
Voor De Wijert heeft op 19 april een gesprek plaatsgevonden met Janet Postema. Daarin is gesproken
over de mogelijkheden voor ondersteuning. Daarnaast zijn de activiteiten besproken die in de
Immanuelkerk plaatsvinden. Er is een afspraak gemaakt om elkaar over en weer op de hoogte te
houden van de activiteiten.
Kerstpakkettenactie (coördinatie: Elly Bos, Dineke Hoving-Schat, Hedde Smit, Alida Vonk)
Ook in 2018 is er weer een Kerstpakkettenactie gehouden. Er zijn veel spullen binnengekomen en ook
complete kerstpakketten. Er waren dus heel veel goederen om te verdelen. Etenswaren, lekkernijen,
jam, tassen van alles en nog wat.
Van alle spullen zijn zo’n 30 pakketten samengesteld. Die pakketten zijn vlak voor de kerstdagen
bezorgd bij mensen die wel een extraatje of wat extra aandacht kunnen gebruiken. Bij adressen zowel
van binnen als buiten de wijkgemeentes van De Ark en de Immanuelkerk. Zo weten ze dat we aan hen
denken, zeker in deze dagen.
Vastgesteld op 20-01-2019
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Kerst Inn (coördinatie: Dineke Hoving-Schat)
De Kerst Inn in de Immanuelkerk is in 2018 gehouden op de 2e Kerstdag, dit mede omdat het op een
woensdag was en er dan altijd Open Kerk is. Ook was het voor de organisatoren handiger dan op de 1e
Kerstdag na de kerkdienst. Met vrijwilligers van de Open Kerk, van 't Ruilertje en een paar diakenen is de
Kerst Inn heel goed verlopen. Vanaf 11 uur stond de koffie met iets lekkers klaar en daarna konden de
40 aanwezigen genieten van een heerlijke lunch en van de ontmoeting, muziek, verhalen en gedichten.
Roma/Riepeverkopers (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Elly Bos)
In 2018 is er 2 keer een actie geweest voor de Roma. Voor de zomervakantie hebben Elly en Dineke 40
cadeautasjes gemaakt voor de kinderen van de Roma die "De Riepe" verkopen. In de tasjes zit
speelgoed, knutsel- en tekenmateriaal en iets lekkers.
Voor de kerst zijn er 80 pakketjes voor de volwassenen gemaakt met doucheschuim en handcrème. Hier
is veel behoefte aan. Voor 33 kinderen zijn tasjes gevuld met een kerstcadeautje, speelgoed en iets
lekkers.
Deze acties worden uitgevoerd in samenwerking met de mensen van het verdeelpunt van De Riepe. Zij
kennen de doelgroep en zorgen voor de verspreiding.
Dankzij het duidelijke draaiboek, gemaakt door Jannet Veenstra en Margriet Greven, is het dit jaar weer
goed verlopen. We hebben hier vele Roma en hun kinderen blij mee gemaakt!
Filmmiddagen (coördinatie: Dineke Hoving-Schat)
Op donderdag 28 juni en op donderdag 6 september zijn er weer filmmiddagen gehouden in de
Immanuelkerk. Onder het genot van koffie of thee en in de pauze een hapje en een drankje werden
deze filmvoorstellingen goed bezocht.
Filmavonden (coördinatie: Jan Wijbenga)
In 2018 zijn vier films vertoond: Paterson (18 januari), een documentaire over Bonhoeffer (16 maart),
Captain Fantastic (28 september) en Maggies Plan (16 november). Gemiddeld komen er op deze
vrijdagvonden zo’n 25 mensen, zowel kerkleden als mensen van buiten de kerk. De entree is € 3,-,
waarvoor men ook koffie / thee ontvangt. Na afloop kan men blijven napraten, met een glaasje en een
knabbeltje. Meestal wordt de film kort ingeleid. Er wordt beperkt reclame voor gemaakt om de kosten
te drukken (er worden vertoningsrechten afgedragen).
Nieuw is dat ook een aantal keren muziekfilms zijn vertoond, waar vooral jongeren op afkomen. Deze
avonden werden georganiseerd door Derk Jan Land en Ton Grimmius. Vooral via sociale media wordt
hier reclame voor gemaakt.
Amnesty International (coördinatie: Ineke Bremer, Bonny Leenstra)
In 2018 zijn er verschillende acties gehouden voor Amnesty International. De volgende activiteiten
hebben plaatsgevonden:
• 10 keer is een schrijfactie gehouden.
• In november zijn kaarsen en kaarten verkocht.
Ineke Bremer is lid van de Kerkengroep in Groningen en coördineert bovengenoemde activiteiten.
Knutsel- en handwerkgroep (coördinator: Conny Hooijer-Westdijk)
In de eerste helft van dit jaar is er regelmatig op woensdagmorgen in de Immanuelkerk een bijeenkomst
van de knutsel- en handwerkgroep geweest. Tijdens die bijeenkomsten werden diverse producten
gemaakt die tijdens de 'goedzooimarkt' zijn verkocht. De opbrengst hiervan bedroeg zo’n € 100,-.
In het najaar zijn in het kader van de "knutselclub" figuren voor een kerststal gehaakt en zijn een
kerststal en een tafel gemaakt waarop alles kon worden uitgestald. Vele mensen hebben daar aan
meegewerkt, leden en niet-leden van de wijkgemeente. Eén mevrouw die aan huis gebonden is heeft
vanuit thuis mee gehaakt. Regelmatig zijn er op de woensdagmorgen en op een enkele woensdagavond
bijeenkomsten geweest voor praktische haak-raad en het uitdelen van pakketjes met een patroon en
haakkatoen. Dit project was een succes en heeft veel positieve reacties opgeleverd.
Vastgesteld op 20-01-2019
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Brei- en haakgroep (Jannet Veenstra houdt een "vinger aan de pols")
Voor 2018 is er ten aanzien van de breigroep in de Zuiderflat niets veranderd. Een groepje dames in de
Zuiderflat breit nog lustig door aan mutsen, kindertruitjes/truien, sjaals etc. De dames komen wekelijks
bij elkaar en breien buiten die woensdagbijeenkomst thuis ook nog vrolijk verder. Mevrouw Van Werven
uit de Zuiderflat coördineert de groep.
Op de agenda van de wijkdiaconie houdt de breiactiviteit een plaatsje, want zolang er dames breien
voor het goede doel zal, namens de diaconie, Jannet Veenstra zorgen dat de brei- en haakwerken
gebracht worden naar een organisatie die zorgt dat ze terechtkomen op een plaats waar ze worden
gewaardeerd en gebruikt. Voorlopig is dat de Stichting Dorcas Hulp die projecten heeft in Oost-Europa.
In 2018 is er twee maal een voorraad gebreide spullen naar het inzameladres van Dorcas Hulp gebracht
en er ligt al weer een voorraadje klaar om begin 2019 te worden weggebracht.
Autodienst (coördinatie: Jan Wijbenga)
Het aantal passagiers voor de autodienst is het afgelopen jaar gegroeid. Eind 2018 waren er 12 mensen
die iedere zondag opgehaald worden, zij zijn verdeeld in 4 groepen van 3 personen. Er zijn 15
chauffeurs. Iedere chauffeur rijdt eens in de vier weken en haalt dan drie mensen op. Diverse mensen
moeten hierbij worden geholpen vanwege lichamelijke ongemakken.
We zijn erg blij dat dit werk kan worden gedaan: voor de betrokken gemeenteleden is het enorm
belangrijk. Het alternatief is immers dat ze niet meer in de kerk komen.
De verwachting is dat het aantal passagiers nog verder zal toenemen. Op korte termijn zijn dan ook
meer chauffeurs nodig. Nagedacht wordt over mogelijkheden van collectief vervoer.
Geveltuin (coördinatie: Robert Faber)
In 2018 staat de geveltuin bij de Immanuelkerk er prachtig bij. Er staan onderhoudsvriendelijke planten
in de tuin die een "christelijk" thema hebben. Dit wordt mogelijk gemaakt door twee vrijwilligers die hun
hart en ziel steken in de vergroening van de Immanuelkerk.
Er zijn daarnaast ook plannen gemaakt voor uitbreiding van de geveltuin.
Inzameling kaarten, postzegels, doppen etc. (coördinator: Conny Hooijer-Westdijk en Henk Wieringa)
Zowel in De Ark als in de Immanuelkerk wordt ingezameld voor diverse goede doelen.
De inzamelingacties zijn dit jaar verder uitgebreid. Er worden nu ook Douwe Egberts-punten gespaard
en doppen verzameld. Het verzamelen van DE-punten is een groot succes. We hebben met elkaar zoveel
punten verzameld dat deze goed zijn voor ruim 500 pakken koffie. De punten zijn ingeleverd bij de
Voedselbank. Met het verzamelen van doppen wordt de Stichting Blindengeleidehonden gesteund.
Er is verder een gestage stoom van kaarten en postzegels. Sieka Fiks zorgt in de Immanuelkerk voor de
verdere afwikkeling daarvan.
De box voor mobieltjes en cartridges in de Immanuelkerk moest dit jaar twee maal worden geleegd en
worden gebracht naar het inzamelpunt voor Groningen.
Kerkradio (contactpersonen: Wim Bussemaker en Derk Jan Land)
Momenteel zijn er vaste 13 aansluitingen met een kastje. Daarnaast is er ook de mogelijkheid de
kerkdiensten via een internetverbinding live en achteraf te volgen. Hiervan wordt gezien de reacties op
9 adressen gebruik gemaakt. Omdat er op één adres meer luisteraars zijn wordt het totaal aantal
luisteraars op ongeveer 25 geschat.
Koffiedrinken na de kerkdienst (coördinatie: Alida Vonk)
De gemeenteleden in de Immanuelkerk 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 koffie en ruimt op na afloop. Eénmaal per jaar nodigt de diaconie hen uit om
informatie uit te wisselen en om elkaar te bemoedigen. Ook in 2018 is dit gebeurd. De meeste
vrijwilligers doen al jaren mee.
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Stichting Present (contactpersoon: Reinilda Neijmeijer en Alfred Vegter)
In het voorjaar van 2018 is opnieuw gebleken dat het lastig is vrijwilligers te vinden voor acties namens
Stichting Present en is niet geparticipeerd tijdens de landelijke actiedag. De diaconie heeft zich voor het
nieuwe beleidsplan te beraden of en hoe we hier vorm en inhoud aan willen geven. Dit nieuwe
beleidsplan zal in 2019 worden vastgesteld.
Kerk met Stip (contactpersoon: Reinilda Neijmeijer en Alfred Vegter)
In 2017 is de organisatorische opzet en het beleid van Kerken met Stip zodanig gewijzigd dat wij hebben
besloten ons niet formeel aan te sluiten bij de "Vereniging Kerken met Stip". Natuurlijk blijven wij wel,
op basis van onze algemene diaconale taken, steun bieden wanneer er een beroep op ons wordt gedaan
om een in de maatschappij re-integrerende gedetineerde te helpen.
Open Kerk op woensdag (coördinatie Jannet Veenstra)
De belangstelling voor de Open Kerk op woensdag is ook in 2018 vrij constant gebleven. Met enige
regelmaat komen er nieuwe mensen (meestal door van mond tot mond-reclame). Maar ook vallen er
mensen af door verhuizing of overlijden. We hebben de indruk dat het de laatste periode (najaar kouder worden?) drukker wordt.
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) 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. De "soepeuro’s" voor de personen
voor wie de bijdrage die voor de soep wordt gevraagd te hoog is, liggen op de bekende plek. Er wordt
(vrijwel) geen gebruik van gemaakt, maar de vrijwilligers en beheerder weten waar ze te vinden zijn. De
personen die ervoor in aanmerking komen willen dit vaak niet…
Pleindiner (coördinatie: Alida Vonk)
Iedere vierde dinsdag of woensdag 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
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 2018 weer volledig worden betaald uit
de bijdrage van € 5,- p.p. voor de maaltijd. Hiervan zijn in 2018 extra pannen, borden en twee "chafing
dishes" (warmhoudbakken) gekocht. Ook is de voorraad servetten, kaarsjes en placemats aangevuld. Er
wordt verder gebruik gemaakt van de keuken en de keukenbenodigdheden van de Immanuelkerk.
In 2018 zijn 8 pleindiners georganiseerd met gemiddeld 35 bezoekers. Het maximale aantal is verhoogd
van 30 naar 35 gasten. In de zomerperiode en rond de kerst vond er geen diner plaats met als reden
vakantie van de vrijwilligsters en het aanbod 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 2018 een stagiaire als extra hulp ingezet in het kader van haar MAS stage.
Maaltijden in De Ark
Eenmaal per zes weken wordt een goed bezochte en bijzonder gewaardeerde maaltijd in De Ark
verzorgd.
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De Stamtafel (coördinatie: Jan Wijbenga)
Aan de Stamtafel worden verhalen verteld in een huiselijke sfeer. In 2018 is in het voorjaar twee keer
een Stamtafel georganiseerd. Een derde in het najaar is afgelast. De Stamtafel is een kleinschalig
initiatief om aan de hand van een thema (reizen, pelgrims, natuur, wat je dierbaar is) mensen op de
praatstoel te krijgen en persoonlijke verhalen te delen. Deelnemers kunnen ook een verhaal vertellen
dat hen aanspreekt. De (vrijdag)avonden vinden plaats in de jongerenruimte boven, waar ook een bar is.
Door de enkele deelnemers worden deze bijeenkomsten zeer gewaardeerd, maar de opkomst is gering.
Daarom wordt heroverwogen of we hier in 2019 wel mee door moeten gaan.
Diaconale Vakantieweken (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Trijnie Oldenziel)
In 2018 heeft enthousiaste vrijwilliger Trijnie Oldenziel niet meer een centrale presentatie gehouden
over de diaconale vakantieweken maar mensen persoonlijk benaderd. Via de "Open Kerk", de pastores
en de diakenen krijgt zij namen van eventuele gasten. In 2018 zijn enkele mensen van de Immanuelkerkgemeente naar een diaconale vakantieweek 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 alle 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 wordt starten we een tweede kring omdat het 'rondbellen' ook binnen een afgesproken
tijdsbestek moet plaatsvinden. Meer informatie is te krijgen bij Jannet Veenstra (050-5265350).
Werkgroep Vluchtelingen (contactpersonen: Ineke Bremer, Kitty Keegstra-Michel)
De Werkgroep Vluchtelingen is in 2014 officieel opgeheven. Kitty Keegstra en Ineke Bremer blijven de
vinger aan de pols houden wat betreft vluchtelingenzaken. Ze hebben in juni en december de
Regiovergaderingen van INLIA bijgewoond. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat INLIA werd opgericht en
daar is veel aandacht aan besteed in de maand juni.
Bij de Bed-Bad-Brood voorziening zijn vier leden van de Immanuelkerk actief, bij de taalles en bij naaien,
breien en haken. Ook geven gemeenteleden elders les aan individuele of kleine groepjes asielzoekers.
Met de bewoners van de Bed-Bad-Brood opvang samen met de buitenlandse gasten van het Taalcafé is
er in april een eetavond gehouden in de Immanuelkerk onder de noemer "Kleurrijk Buffet".
Ook bij de tussenvoorziening in Eelde zijn twee leden van onze kerk betrokken. Er worden voornamelijk
Syrische vluchtelingen van de Turkije Deal opgevangen en voorbereid op de Nederlandse samenleving.
Zij zullen in de noordelijke provincies komen te wonen. Begin december hebben alle volwassen gasten
de participatieverklaring ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst. Een aantal gezinnen heeft al
een woning toegewezen gekregen.
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
De werkgroep bestond uit zes personen: Ineke Bremer, Geja Doosje, Kitty Keegstra-Michel, Bonny
Leenstra, Lammert Been en Rients Jansma.
Collecten en 'Visk'-gelden
Ieder jaar kiest de werkgroep de bestemming voor een aantal deurcollecten. Voor 2018 ging het om:
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• Penduka, een organisatie in Namibië die zich inzet voor lokale vrouwen. Daarvoor is ook al eerder
gecollecteerd. Deze keer ging het specifiek om de organisatie te steunen bij het aankopen van de
grond die ze pachten, maar waarvan de gemeente Windhoek de pacht wil beëindigen. Ook Wilde
Ganzen heeft zich hiervoor ingezet.
• Diverse projecten rond het thema Moedige moeders in Oeganda tijdens de veertigdagentijd (zie ook
hieronder).
• Voor de deurcollecte in De Ark is voor een half jaar de Stichting Kasih Bunda als projectdoel gekozen.
Deze stichting steunt projecten op het eiland Timor in Indonesië.
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.
Vanuit de gelden die uit het verleden nog over zijn van het Visk-project is voorgesteld € 1.000 te
besteden aan wintervoedselhulp in Oost-Europa.
Veertigdagentijd
Evenals vorig jaar had Kerk in Actie voor de 40-dagentijd twee 'routes' uitgezet: route één met
afwisselend binnenlandse en buitenlandse projecten en route twee met aandacht voor zes projecten in
Oeganda onder de noemer Moedige moeders in Oeganda. 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 project uit route twee. Ook is samen
met De Ark de Paasgroetenactie weer gehouden.
Kerk in Stad
Voor de rubriek Kerk Actief verzorgde de werkgroep twee artikelen. Het eerste over Kerk in Actie en
haar werkwijze. Het tweede, Op zoek naar veiligheid, ging over 'stille rampen' en hoe Kerk in Actie
projecten steunt die erop gericht zijn te voorkomen dat deze rampen zich desastreus ontwikkelen.
Stedelijk overleg
Het stedelijk overleg van de werkgroepen KiA/ZWO heeft niet plaatsgevonden in 2018.
Kerken in Groningen-Zuid (contactpersoon: Conny Hooijer-Westdijk)
Op 29 oktober heeft de bijeenkomst van de verschillende diaconieën in Groningen-Zuid plaats
gevonden. De opkomst viel tegen, slechts drie vertegenwoordigers van respectievelijk de Geref.
Gemeente, de GkV Refajahkerk en de PKN Groningen-Zuid waren aanwezig. Gesproken is over de
activiteiten die door de verschillende diaconieën worden georganiseerd.
De drie genoemde kerken nemen deel aan NL-doet in het voorjaar van 2019. Er zijn, om een en ander
voor te bereiden, al twee vergaderingen geweest. Vanuit alle drie de kerken is tijdens vergadering
aangegeven dat in de wijken behoefte is aan koffieochtenden, ook in het weekend.
Er is besloten om deze bijeenkomsten eens per jaar te blijven organiseren.

Organisatie diaconie
De belangrijkste zaken in de organisatie van de diaconie waren in 2018 de volgende.
Planning
In 2018 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 aan tafel in de Happietaria. De voorzitter en afwisselend
één van de diakenen vertegenwoordigen de diaconie in de kleine kerkenraad. In maart en vanaf
september is als diaconie voor heel Groningen-Zuid vergaderd.
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Eredienst
De diakenen voerden de diaconale taken in de eredienst uit: de diaconale mededelingen, het collecteren
en het verzorgen van het avondmaal. In De Ark helpen de gemeenteleden Eef Pilon, Fred Vogd, Trijn
Kooi en Ina van Hoogdalem bij het collecteren, in de Immanuelkerk worden de diakenen iedere zondag
ondersteund door een hulpcollectant. Voor het avondmaal in De Ark worden de diakenen geholpen
door Jan Kees de Geus (inkoop avondmaalswijn) en Wieneke de Geus en Elsbeth Willemse (uitdelen van
de avondmaalswijn).
In oktober is in de Immanuelkerk en in november in De Ark een diaconale dienst gehouden. Deze
diensten stonden in het teken van diaconaat: dienen en delen. In verband hiermee was de voorzitter
van de Stadse Voedselbank Groningen in de Immanuelkerk aanwezig om te vertellen over de
Voedselbank. In deze dienst is ook uitleg gegeven over 't Ruilertje dat elke vrijdagmiddag in de
Immanuelkerk is geopend. In De Ark hebben twee vertegenwoordigers / vrijwilligers van de kledingbank
Maxima uiteengezet hoe kledingbank Maxima is opgezet en voor wie het is bedoeld.
College van Diakenen
De diaconie werd afgelopen jaar in het College van Diakenen vertegenwoordigd door Harry van der
Borg. Hij heeft zijn taak eind 2018 neergelegd en is opgevolgd door Bert Nijhuis.
Financiën
De financiële middelen van de diaconie zijn afkomstig van het College van Diakenen. Met de Begroting
2018 is een inschatting gegeven van de middelen die nodig zijn om invulling te geven aan onze plannen.
Met de Jaarrekening 2018 wordt verantwoording afgelegd over de daadwerkelijke uitgaven in 2018.
Samenstelling diaconie in 2018
De diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid bestond in 2018 uit:
• Harry van der Borg (tot en met 31 december)
• Elly Bos
• Ina Cremer
• Robert Faber
• Nico Haakma (secretariaat)
• Conny Hooijer-Westdijk
• Dineke Hoving-Schat
• Rients Jansma
• Bonny Leenstra
• Reinilda Neijmeijer (voorzitter tot en met juni)
• Hedde Smit (penningmeester)
• Alfred Vegter (voorzitter vanaf september)
• Alida Vonk
• Hans Vos (penningmeester)
• Henk Wieringa
• Jan Wijbenga

Slotwoord
Dit verslag geeft een overzicht van het vele werk dat we in 2018 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
weten ook dat dit allemaal niet mogelijk was geweest zonder de hulp, inzet en betrokkenheid van heel
veel gemeenteleden. Daarom bedanken we iedereen die ons hier, op welke manier dan ook, bij heeft
geholpen of betrokken bij is geweest.
En we bedanken de gemeenteleden ook voor het vertrouwen dat wij ervaren en de steun die we krijgen
in de uitvoering van onze opdracht als diaconie.
Namens de diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid,
Nico Haakma, secretariaat.
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