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Jaarverslag 2020   
Diaconie Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid 
 
 
Inleiding 
Dit is het jaarverslag over 2020 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 2020 zijn uitgevoerd. Deze activiteiten hebben plaatsgevonden 
in, rond en vanuit De Ark en de Immanuelkerk. 
Zo geeft dit jaarverslag een rijk beeld van het vele werk dat in 2020, ondanks alle beperkingen waar we 
mee te maken hadden, in Groningen-Zuid toch 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. 
 

'Helpen waar geen helper is' is het credo van de diaconie. Dit wordt in de Kerkorde van de Protestantse 
Kerk in Nederland ook als volgt verwoord: 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 
helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 

Op basis van deze roeping behoren tot het werkterrein van de diaconie zeer vele en diverse activiteiten 
en aandachtsgebieden. Deze zijn in dit jaarverslag gegroepeerd naar het - belangrijkste - diaconale 
thema waaronder ze vallen. Om daarmee ook duidelijk te maken hoe ál die activiteiten en 
aandachtsgebieden onderdeel zijn van onze diaconale opdracht. 
 
Ontvangen en delen 
Werkgroep Collecten (coördinatie: Bonny Leenstra, Dineke Hoving-Schat, Lammert Been) 
De Werkgroep Collecten doet voorstellen voor de collectedoelen van de vrije collecten en de 
deurcollecten in Groningen-Zuid. Voor deze collecten bepaalt de diaconie zelf het doel. De bestemming 
van een deel van de andere collecten wordt, in overleg met de wijkgemeenten, door het stedelijk 
College van Diakenen ingevuld. 
Voor de vrije collecten wordt het liefst een regionaal doel gekozen. Een doel dicht bij huis spreekt 
mensen aan. Ook wordt er bij de vrije collecten rekening gehouden met de actualiteit, bijvoorbeeld 
rampen die zich voordoen. De deurcollecten zijn over het algemeen alle zondagen van een maand voor 
één bepaald doel. Geprobeerd wordt om daarbij rekening te houden met het kerkelijk jaar en zo 
mogelijk aan te sluiten bij feest- of gedenkdagen. De deurcollecten worden deels ingevuld door de 
wijkdiaconie en deels door de Werkgroep Kerk in Actie/ZWO. 
 

De Werkgroep Collecten zorgt ervoor dat de diakenen, voor de diaconale mededelingen tijdens de 
kerkdiensten, de benodigde informatie hebben over de zelf bepaalde collectedoelen. Ook is de 
werkgroep ervoor verantwoordelijk dat de gemeenteleden worden geïnformeerd over de 
collectedoelen en worden betrokken bij diaconale zaken. De wijkgemeente krijgt daarvoor o.a. uitleg 
over het doel van de collecte met artikelen bij de wijkberichten in de Kerk in Stad (KiS) en op de website. 
Over sommige doelen krijgt de gemeente extra informatie met een filmpje of presentatie op de beamer, 
een spreker die uitleg geeft over een diaconaal project, een kraampje in de kerk of met foldermateriaal. 
 

Vrije collecten en deurcollecten 
De opbrengsten van de vrije collecten en deurcollecten zijn in 2020 de volgende. 
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Deurcollecten Doel Opbrengst 
Januari Stichting INLIA € 601,75 
Februari Stichting The future in our Hands € 817,45 
Maart (1, 8, 15) Stichting Mamana € 498,00 
Maart (22, 29) en 
april (5, 9, 11) 

Kitwe in Zambia € 461,50 

April (19, 26) Stichting Gered Gereedschap € 170,17 
Mei Mission Possible - BabyBox project € 227,97 
Juni Hoop voor Albanië € 309,48 
Juli Just Diggit € 496,65 
Augustus Edukans € 879,72 
September World Servants € 521,82 
Oktober Stichting Kasih Bunda € 618,07 
November Dorcas € 612,12 
December Solidaridad € 278,65 
 

Vrije collecten Doel Opbrengst 
9 februari Kerk in Actie - Noodhulp aan Syrische vluchtelingen € 430,54 
11 maart, 9 en 11 april Pax Kinderhulp € 145,17 
21 mei en 7 juni De Mikkelhorst € 182,88 
26 juli Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) € 182,72 
23 augustus Hadassa € 232,50 
13 september Stichting PhySCI € 191,37 
11 oktober Noodhulp vluchtelingenkamp Moria op Lesbos € 268,32 
31 december Kinderfonds MAMAS € 102,30 
 

Overige collecten 
Naast de vrije collecten en deurcollecten volgens het collecterooster is nog de volgende collecte 
gehouden: 
Overige collecten Doel Opbrengst 
9 februari Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis UMCG 

(collecte bij Preek van de Leek) 
€ 252,65 

 

Giften en overige opbrengsten 
In aanvulling op de hiervoor genoemde collecten hebben we dit jaar extra giften ontvangen en diverse 
andere inzamelingsacties gehouden. De opbrengsten hiervan waren: 
Actie/doel Opbrengst 
De Stadse Voedselbank € 220,00 
Verkoop Veertigdagentijd-kalender 
(opbrengst voor Stichting Ambulance Wens) 

€ 347,00 

Inzameling via de spaardoosjes in de 40-dagentijd 
(doel: Kinderen in de Knel - Dahlit kinderen in India) 

€ 645,12 

Actie Vakantietas € 495,00 
Decemberactie € 4124,01 
 

Over verschillende acties wordt verderop in dit jaarverslag een korte beschrijving gegeven. 
 

Collectes voor Thuis 
Het afgelopen jaar mochten in verband met de coronamaatregelen de kerkdiensten vanaf half maart 
niet of slechts beperkt worden bijgewoond. Met het online kunnen meemaken van de diensten is hier 
een mooi alternatief voor geboden. Voor het bijdragen aan de collecten is, als vervanging van de 
collectezak, de pagina "Collectes voor Thuis" op de website van de Immanuelkerk geplaatst. Hiermee 
kan iedereen eenvoudig vanuit huis bijdragen aan collectes, doelen en acties. Het bovenstaande 
overzicht van de collecteopbrengsten maakt duidelijk dat hier véél gebruik van is gemaakt. Het is 
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verheugend dat ook in een moeilijk jaar als 2020 er zo ruimhartig is bijgedragen en daarmee de 
verschillende doelen zijn gesteund. 
 

Hulpcollectanten (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 
Voor de deurcollecten in de Immanuelkerk wordt gewerkt met een rooster voor de inzet van 
hulpcollectanten. Zij staan bij de 2e uitgang van de kerkzaal. Er zijn voldoende hulpcollectanten en het 
loopt goed. In verband met corona zijn de hulpcollectanten alleen in het 1e kwartaal ingezet. 
Wij zijn heel blij met de ondersteuning van deze hulpcollectanten. 
 

Werkgroep Stille Hulp (coördinatie: Bonny Leenstra, Esther Nanere, Trijnie Oldenziel en Alfred Vegter) 
In 2020 is een aantal Stille Hulp verzoeken ontvangen en behandeld. Hierbij gaat het niet alleen om het 
aanbieden van financiële of praktische steun, maar ook om het wijzen van de weg of om hulp te bieden 
bij het invullen van aanvragen en formulieren. Wie stille hulp ontvangt blijft onder het ambtsgeheim. 
De verzoeken worden veelal door twee diakenen behandeld. Op basis van een vast protocol is 
afgesproken wat de werkgroep Stille Hulp zelfstandig mag beslissen en wanneer de diaconievergadering 
toestemming moet verlenen. Stille Hulp verzoeken waarbij de verwachte bijdrage hoger is dan € 500,- 
worden behandeld door het stedelijk College van Diakenen. De diaken uit de wijk kan dan als 
tussenpersoon fungeren. 
 

Het aantal stille hulpverzoeken was in 2020 aanzienlijk hoger dan in de voorgaande jaren en gezien de 
tijd waarin we leven wordt verwacht dat deze stijging zich doorzet. De wijkdiaconie heeft hiernaast 
vanaf mei wekelijks ondersteuning gegeven aan kinderen in sociaaleconomisch moeilijke 
omstandigheden. 
Stille hulp wordt gedragen door onze wijkgemeente en (mede) genoemd als bestemming voor de giften 
die door de diaconie worden ontvangen. 
 

Voedselbank (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 
In de Immanuelkerk worden het hele jaar door voedingsmiddelen en verzorgingsproducten ingezameld 
voor de Stadse Voedselbank. Steeds meer mensen doen een beroep op de Voedselbank en er zijn dus 
steeds meer goederen nodig. In de speciale kraam, die voorheen in De Ark stond, worden de kratten 
steeds goed gevuld. Als de kratten vol zijn neemt de diaconie contact op met de Voedselbank en worden 
de producten opgehaald. 
 

't Ruilertje (coördinatie: Hans Smits) 
't Ruilertje, een ruilbeurs voor goede gebruikte kleding en speelgoed, was elke vrijdagmiddag (behalve in 
de schoolvakanties) geopend. Helaas heeft 't Ruilertje in verband met corona vanaf oktober de deuren 
moeten sluiten. Er is geprobeerd om nog open te blijven voor ontmoeting en koffie, maar de 
belangstelling was te beperkt. Daarom is besloten voorlopig niet meer open te gaan. 
Het coördineren van 't Ruilertje is voor Hans Smits inmiddels te veel geworden, er wordt gezocht naar 
een nieuwe coördinator. 
 

Actie Vakantietas (coördinatie: Conny Hooijer-Westdijk, Dineke Hoving-Schat) 
De diaconie heeft afgelopen jaar 50 rugzakjes voor de Actie Vakantietas besteld. In 2019 konden 
gemeenteleden zelf de vakantietasjes vullen, in verband met corona is er in 2020 voor gekozen om voor 
dit doel geld in te zamelen onder de gemeenteleden. Met dit geld zijn door de diaconie de inkopen 
gedaan om de tasjes te vullen met knutselmateriaal, een vakantiespelletje, tekenspullen enz. Vóór de 
zomervakantie zijn de rugzakjes vol vakantieplezier bezorgd bij kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn 
van de Voedselbank. 
 

Roma / De Riepe-verkopers (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Elly Bos, Trijnie Oldenziel) 
In 2020 is er twee keer een actie geweest voor de Roma die De Riepe verkopen. Voor de zomervakantie 
hebben Elly en Dineke 50 rugzakjes gevuld voor de kinderen van de Roma. In de rugzakjes zat knutsel- 
en tekenmateriaal, speelgoed en iets lekkers. Voor de kerst hebben Trijnie en Dineke 30 pakketjes voor 
de volwassenen gemaakt met doucheschuim, shampoo of handcrème. Voor 50 kinderen zijn 
cadeautasjes met een kerstcadeautje, speelgoed en iets lekkers samengesteld. 
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Deze acties worden uitgevoerd in samenwerking met de mensen van het verdeelpunt van De Riepe. Zij 
kennen de doelgroep en zorgen ook voor de verspreiding. Men was er ook dit jaar weer heel blij mee! 
 

Kledingactie (coördinatie: Herma Bosch, Ina Cremer, Trijnie Oldenziel, Dineke Hoving) 
In november is in De Ark en in de Immanuelkerk een kledingactie gehouden voor de bezoekers van de 
daklozenopvang Open Hof. Er is om spijkerbroeken, mutsen en herenondergoed gevraagd, maar er 
kwam véél meer binnen. Daarmee hebben we niet alleen de Open Hof, maar ook Kledingbank Maxima 
en de Bed-Bad-Broodopvang kunnen verblijden met kleding. Hartelijk dank aan iedereen die kleding 
heeft ingebracht! 
 

Decemberactie (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Lammert Been, Sjaak Otten, Alfred Vegter) 
In het voorjaar van 2020 is door de wijkkerkenraad besloten de geldinzamelingsactie in de wijk in 
december voortaan te bestemmen voor de wijkdiaconie. Naar aanleiding daarvan zijn door de diaconie 
gedurende de maand december financiële bijdragen gevraagd voor twee doelen: de Stadse Voedselbank 
en projecten in het kader van Kerk in de buurt. Iedere week is tijdens de kerkdiensten bij de diaconale 
mededelingen hiervoor aandacht gevraagd. Daarnaast is er uitgebreid publiciteit gegeven aan deze actie 
in onder andere de advents-attentie, in Kerk in Stad en op de website. De totale opbrengst van deze 
actie was € 4124,01. Een fantastisch resultaat, alle gevers worden hiervoor enorm bedankt! 
 

Kerstpakkettenactie (coördinatie: Alida Vonk) 
In 2020 is opnieuw een Kerstpakkettenactie gehouden. Er zijn veel spullen binnengekomen waaronder 
enkele complete kerstpakketten. Er waren veel goederen om te verdelen: etenswaren, lekkernijen, 
huisgemaakte jam, speelgoed, kaarsen etc. 
Met alle ingebrachte spullen zijn 30 pakketten samengesteld. Die pakketten zijn vlak voor de kerstdagen 
door vier chauffeurs bezorgd bij mensen die wel een extraatje of wat extra aandacht kunnen gebruiken. 
Bij adressen van zowel binnen als buiten de wijkgemeente. Zo weten ze dat we aan hen denken, zeker in 
deze dagen. 
 

Inzameling kaarten, postzegels, mobieltjes etc. (coördinatie: Conny Hooijer-Westdijk) 
Alle inzamelingen zijn ook in 2020 jaar voortgezet: Douwe Egberts koffiepunten, mobieltjes en 
cartridges, postzegels en ansichtkaarten. 
De inzameling van Douwe Egberts-punten voor koffie ten behoeve van de Voedselbank is gestaag 
doorgegaan. De punten worden periodiek meegegeven met de levensmiddelen die voor de Voedselbank 
worden ingezameld. De box voor mobieltjes en cartridges moest dit jaar driemaal worden geleegd. 
Conny Hooijer-Westdijk zorgt voor de afwikkeling en transport naar het centrale inzamelpunt in 
Groningen. Daar vandaan gaan de spullen naar Kerk in Actie. 
Er is - ondanks het afnemende aantal brieven en kaarten dat wordt verstuurd - nog steeds een stroom 
van kaarten en postzegels. Die komen niet alleen van gemeenteleden, maar ook van bezoekers van niet-
kerkelijke activiteiten die de inzamelingsmogelijkheden in de Immanuelkerk zien. Sieka Fiks heeft 
jarenlang voor de afhandeling van de postzegels en ansichtkaarten gezorgd. Zij is daar inmiddels mee 
gestopt, Conny Hooijer-Westdijk heeft deze taak van haar overgenomen. 
 

De opbrengst van deze inzamelingsacties loopt landelijk gezien terug, maar bedroeg in 2019 toch in 
totaal het mooie bedrag van € 23.482. De inzamelingsacties zijn dus in ieder geval financieel, maar zeker 
ook vanuit het hergebruik van de spullen alleszins de moeite waard! 
 

Inzameling plastic doppen (coördinatie: Freddie Piersma, Trijnie Oldenziel) 
In De Ark en in de Immanuelkerk worden plastic doppen ingezameld waarvan de opbrengst bestemd is 
voor de opleiding van geleidehonden (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds). Freddie Piersma 
heeft deze inzameling jaren verzorgd maar is hier het afgelopen jaar mee gestopt. Jan Hoving en Trijnie 
Oldenziel hebben nu de zorg voor de doppen op zich genomen. Er worden veel doppen ingeleverd! 
 



Diaconie Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid - Jaarverslag 2020 

Vastgesteld op 4 maart 2021  pagina 5 van 11 

Vieren 
Eredienst 
De diakenen voerden de diaconale taken in de eredienst uit: de diaconale mededelingen, het collecteren 
en het verzorgen van het avondmaal. Bij het collecteren worden de diakenen geholpen door een aantal 
gemeenteleden (hulpcollectanten). 
In oktober is een dienst gehouden die in het teken stond van diaconaat. 
 

Kerkradio (contactpersonen: Wim Bussemaker en Derk Jan Land) 
Er waren voor de kerkradio in 2020 gemiddeld 10 aansluitingen per maand, maar gedurende het jaar 
nam dit aantal af. Deze afname werd grotendeels veroorzaakt door de mogelijkheden die het internet 
inmiddels biedt: in de vorm van Kerkomroep.nl en in de vorm van de online YouTube diensten. Deze 
laatste zijn gedurende het jaar opgestart in verband met de beperkende coronamaatregelen. De online 
vieringen op YouTube worden door veel belangstellenden bekeken en gewaardeerd. 
 

Autodienst (coördinatie: Margriet Nijkamp) 
Er is veel belangstelling om op zondagochtend te worden opgehaald voor de kerkdienst. Vanwege de 
coronamaatregelen moest dit helaas eind maart worden gestopt. Vanwege de kwetsbaarheid van de 
doelgroep werd het niet verantwoord geacht door te gaan. Dat is tot eind 2020 zo gebleven. Wel zijn op 
individuele basis mensen uit de doelgroep naar de kerk vervoerd. De anderen waren noodgedwongen 
aangewezen op de online vieringen via YouTube. 
Normaliter rijden er 5 auto's voor in totaal zo'n 15 gemeenteleden, al rijdt niet iedereen elke keer mee. 
Er zijn 20 chauffeurs die eens per 4 weken de autodienst verzorgen. 
 

Veertigdagentijd-kalender (coördinatie: Bonny Leenstra, Ina Cremer) 
Afgelopen jaar is er opnieuw een veertigdagentijd-kalender gemaakt met deze keer als thema "Sta op". 
Hier is aan meegewerkt door een aantal predikanten en leden van de wijkgemeenten van Hoogkerk, 
Damsterboord, De Bron, De Fontein en Groningen-Zuid. 
Het doel van de opbrengst van de verkoop van de kalenders was de Stichting Ambulancewens. De 
verkoop heeft € 347,- opgeleverd, de stichting was hier bijzonder blij mee. 
In verband met de coronamaatregelen is besloten in 2021 geen kalender te maken, de werkgroep hoopt 
in 2022 wel weer een mooie kalender te kunnen maken. 
 
Ontmoeten 
Koffiedrinken na de kerkdienst (coördinatie: Coby Mulder, aanspreekpunt diaconie: Alida Vonk) 
De gemeenteleden in de Immanuelkerk en in De Ark werden tot maart 2020 aan het einde van de 
kerkdienst uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee of limonade. Helaas 
gooide daarna corona roet in het eten en ging het koffiedrinken niet meer door. 
Na een poosje is besloten om na de dienst in de Immanuelkerk de koffie buiten te schenken, dit werd 
door kerkenraadsleden en vrijwilligers geregeld. De koffieschenkers zelf durfden dit niet aan en kwamen 
nog niet in de kerk. Na de versoepelingen hebben 2/3e van koffieschenkers zich weer aangemeld om dit 
over te nemen. Dit is hooguit 4 weken gebeurd en toen is het weer gestopt in verband met de nieuwe 
beperkende maatregelen. Sindsdien is er geen koffie meer geschonken. Hopelijk kunnen we dit snel 
weer doen zoals wij altijd gewend waren. 
 

Open Kerk op woensdag (coördinatie Immanuelkerk: Jannet Veenstra) 
Het nut en de noodzaak van de Open Kerk op woensdag is in 2020 zeer duidelijk gebleken. Vrijwel direct 
bij het ingaan van de lockdown in maart zijn De Ark en de Immanuelkerk op woensdag een uur geopend 
om een kaarsje te branden en/of een kort gesprek op afstand te hebben. 
In de Immanuelkerk werd de stiltehoek afgeschermd door het 'kamerscherm' en drie statafels tegen 
elkaar aan garanderen een afstand van anderhalve meter. Maar onze bezoekers zijn niet meer zo heel 
jong: er waren toch wat stoelen nodig. Met max. acht personen was de ruimte onder de galerij 'vol' en 
bij nieuwe binnenkomers werden de eerst gekomenen verzocht weer plaats te maken. Koffie uit 
kartonnen bekertjes met zo weinig mogelijk aanraking van benodigde koffie-accessoires, zo hielden we 
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het virus op afstand. En slechts één kop koffie, anders wordt het té gezellig! Maar we hoorden 
regelmatig mensen verzuchten: heerlijk, even een praatje. Deze week nog niemand gesproken, hooguit 
de telefoon…. Toch bleek het best een klus om iedere bezoeker ook even aan het lachen te krijgen! 
 

Na de lockdown stelden we ons in op de anderhalvemeter-
samenleving. Na enkele pogingen werd de meest praktische 
opstelling van de tafels gevonden. Vrijwilligers die het 
'aandurfden' deden dienst als gebruikelijk. Het waren er 
voldoende om een rooster te kunnen maken. 
Bezoekers kwamen trouw: meestal zo'n 15 tot 18 mensen per 
woensdagochtend. Daarbij ook vaak mensen die om andere dan 
gezelligheidsredenen in de kerk aanwezig waren. Maar om bron- 
en contactonderzoek mogelijk te maken werden alle koffiedrinkers 
genoteerd in een daarvoor aangelegd schriftje. 
 

En toen kwam de tweede lockdown en gingen we weer terug naar 
de situatie van maart/april. De posters voor de ramen en het 
straatbord waren nog beschikbaar! 
Voor 2021 hopen we dat we toch gauw weer naar de ruimere 
samenleving kunnen, al is het maar op anderhalve meter. 
 

 

Pleindiner (coördinatie: Harryette van den Broek - Vogelzang) 
Het jaar 2020 was ook voor het Pleindiner een bijzonder jaar. Vol goede moed en veel energie zijn er 
twee succesvolle diners georganiseerd in januari en februari. Er was weer veel belangstelling, gemiddeld 
30 gasten, vooral 50-plussers. Een gezellige groep, waarvan inmiddels een aantal vaste gast is. Twee 
keer een creatief menu met een hoofd- en nagerecht en koffie of thee na, vaak ook nog met iets lekkers 
en dat voor slechts € 5,00. Vanaf maart is alles gestopt door de voor iedereen bekende reden: corona. 
Na de éérste lockdown hebben de vrijwilligers wel gesproken over herstart. Gelet op de al hoge leeftijd 
van een aantal vrijwilligers en daarmee hun kwetsbaarheid en de beperkte ruimte in de keuken is een 
herstart er niet van gekomen. 
In 2020 is dus slechts twee keer een Pleindiner georganiseerd. Heel erg spijtig, ook gelet op het doel en 
de doelgroep. Vaak alleengaanden voor wie juist in de coronatijd eenzaamheid op de loer ligt. 
Afwachten wat 2021 gaat betekenen voor het Pleindiner. Onze hoop is gevestigd op herstart in het 
najaar. 
 

Maaltijd in De Ark (coördinatie: Lenie Kuizenga) 
De Maaltijdgroep in De Ark is op 5 februari bijeengekomen. De ongeveer 45 gasten werden ontvangen 
met een drankje en genoten daarna van een heerlijke maaltijd. De maaltijd werd geopend met een 
gedicht en afgesloten met een lied. De volgende maaltijd stond gepland voor 1 april. Helaas strooide 
corona roet in het eten waardoor deze maaltijd en ook de volgende geplande maaltijden moesten 
worden afgelast. 
 

Filmmiddagen (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 
Op donderdag 9 juli en op donderdag 20 augustus zijn er weer films vertoond in de Immanuelkerk. Deze 
voorstellingen, waarbij de coronaregels werden opgevolgd, werden onder het genot van koffie/thee en 
in de pauze een hapje en drankje, goed bezocht. 
 

Filmavonden (coördinatie: Jan Wijbenga) 
Dit jaar zijn er twee filmavonden geweest. Op 17 januari werd de film Yo Tambien (2009) vertoond die 
gaat over een jongen met het syndroom van Down, die gestudeerd heeft en een vriendin zoekt. 
De film Three billboards outside Ebbing, Missouri (2017) ging op 20 maart niet door omdat toen net de 
eerste lockdown was ingegaan. De film is op 9 oktober alsnog, met inachtneming van de coronaregels, 
vertoond. 
Beide films werden bezocht door ongeveer 20 personen. 
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Brei- en haakgroep (Jannet Veenstra houdt een "vinger aan de pols") 
Voor de brei- en haakgroep in de Zuiderflat was 2020 een roerig jaar, maar er werden en worden nog 
steeds enthousiast mutsen, kindertruitjes/-truien, sjaals etc. gebreid. Dit jaar was de sociale functie van 
het als groep samen breien aanmerkelijk minder door de periodes van lockdown, maar er werd door de 
dames thuis dapper verder gebreid, ook omdat alle andere activiteiten stilstonden. 
Op de agenda van de wijkdiaconie zal de breiactiviteit een plaatsje houden, want zolang er dames 
breien voor het goede doel zal, namens de diaconie, Jannet Veenstra zorgen dat de brei- en haakwerken 
worden gebracht naar een organisatie die zorgt dat ze terechtkomen op een plaats waar ze worden 
gewaardeerd en gebruikt. Voorlopig is dat de stichting Dorcashulp die projecten heeft in o.a. Oost-
Europa. In 2020 is er weer tweemaal een voorraad gebreide spullen bij mevrouw van Werven, die de 
groep coördineert, opgehaald en naar het inzameladres van Dorcashulp gebracht. 
 

Kerst Inn (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 
De voorbereidingen voor de zeer gewaardeerde Kerst Inn op 2e Kerstdag waren al gestart. Maar helaas 
moest worden besloten om in verband met corona de Kerst Inn niet door te laten gaan. 
 
Omzien naar elkaar 
Telefoonkring (coördinatie: Jannet Veenstra) 
De telefoonkring bestaat inmiddels ruim 6 jaar: 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 allemaal goed wakker zijn 
geworden. In 2020 bestond de kring uit vier personen. Een nieuwe deelnemer haakte al snel weer af 
omdat ze het te lastig vond om tussen 08.30 en 09.00 uur aan de kring mee te doen. 
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 dan ca. 7 personen starten we een tweede kring omdat het 
'rondbellen' ook binnen het afgesproken tijdsbestek moet plaatsvinden. 
Meer informatie over de telefoonkring is te krijgen bij Jannet Veenstra (050-5265350). 
 

Vakantieweken (coördinatie: Trijnie Oldenziel, Dineke Hoving-Schat) 
Het Vakantiebureau heeft in 2020 in verband met corona helaas de deuren moeten sluiten. Er is in 
september nog geprobeerd proef te draaien, maar toen volgden de nieuwe strengere maatregelen. 
Voor 2021 is het nog niet duidelijk of en hoe er vakantieweken kunnen worden georganiseerd, men 
probeert in februari het programmaboek uit te brengen, maar verder is het afwachten. 
 
In de wereld 
Werkgroep Kerk in Actie/ZWO 
Doelstelling 
De Werkgroep Kerk in Actie/ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
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 in 2020 uit Ineke Bremer, Geja Doosje, Kitty Keegstra-Michel, Bonny Leenstra en 
Lammert Been. 
 

Collecten en lopende projecten 
Ieder jaar kiest de werkgroep de bestemming voor een aantal deurcollecten. In 2020 waren die bestemd 
voor: 
 De Stichting Mamana ('Mama' en 'Anak' - moeder en kind), een gezondheidscentrum op de 

Molukken. 
 De Wusakile-gemeente van de Presbyterian Church of Zambia te Kitwe. Met name voor de 

ondersteuning van een school die de gemeente op haar kerkterrein bouwt. 
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 De Stichting Kasih Bunda ('Moederliefde') die diverse sociale projecten in Indonesië, met name 
Timor, ondersteunt. 

 

De drie deurcollecten voor de Stichting Mamana vonden nog net plaats tijdens volle diensten in de 
veertigdagentijd. Bij de eerste dienst heeft Esther Beldhuis een presentatie gegeven over het werk van 
de stichting. De andere collecten zijn 'digitaal' gehouden. Tijdens de eerste dienst in oktober heeft Tiny 
Boonstra uitgebreid over de Stichting Kasih Bunda verteld. 
 

Elk jaar worden, door de stedelijke Kerk in Actie/ZWO-werkgroepen gezamenlijk, voor zo'n twaalf eerste 
collecten de doelen uitgekozen. Waar mogelijk werden deze onder de aandacht gebracht met een 
filmpje. 
 

De wijkgemeente heeft ook een band met de Stichting Penduka ('wordt wakker'), een 
ontwikkelingsorganisatie voor en door vrouwen in Namibië. Hiervoor is in 2020 niet gecollecteerd, maar 
we hebben wel hun 'mondkapjesactie' (verkoop van door hen gemaakte 'duurzame' mondkapjes) via 
Kerk in Stad onder de aandacht gebracht. 
 

Colombia-project 
Kerk in Actie heeft het initiatief genomen om kerkelijke regio's in Nederland te verbinden met specifieke 
landen en projecten daarbinnen. Voor Groningen/Drenthe werd voor Colombia gekozen. We hebben 
aan twee digitale (informatie)bijeenkomsten deelgenomen en drie deelprojecten opgenomen in het 
stedelijke collecterooster voor 2021. Wanneer dit echt gaat starten zal hier meer bekendheid aan 
worden gegeven. 
 

Kerk in Stad 
De rubriek Kerk Actief werd door Kerk in Stad beëindigd, waarmee ook een einde kwam aan de artikelen 
voor deze rubriek vanuit de werkgroep Kerk in Actie/ZWO. 
 
Vrede en gerechtigheid 
Amnesty International (coördinatie: Ineke Bremer, Bonny Leenstra) 
In 2020 zijn de volgende acties gehouden voor Amnesty International: 
• Schrijfacties in de maanden januari en februari. Vanwege corona konden de schrijfacties daarna niet 

meer worden gehouden. 
• In oktober, november en december werd de schrijfactie voortgezet via e-mail. Er konden kaarten 

worden 'besteld' en deze werden bij de betreffende mensen thuis bezorgd. 
 

Ineke Bremer is lid van de Kerkengroep van Amnesty International die bestaat uit leden van diverse 
kerken in de stad Groningen. 
 

Werkgroep Vluchtelingen / INLIA (contactpersonen: Ineke Bremer, Kitty Keegstra-Michel) 
Sinds de Werkgroep Vluchtelingen in 2014 is opgeheven houden Kitty Keegstra en Ineke Bremer de 
vinger aan de pols voor wat betreft vluchtelingenzaken. In verband daarmee wonen ze ook twee keer 
per jaar de Regiovergaderingen van INLIA bij, in deze tijd online. 
 

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep zich met de volgende zaken bezig gehouden: 
- De Bed-Bad-Brood voorziening heeft inmiddels een nieuwe naam gekregen: Landelijke Voorziening 

Vreemdelingen (LVV). Direct bij het begin van corona heeft de gemeente hiervoor, samen met INLIA, 
een extra slaap-woon-boot geregeld zodat de gasten niet meer met twee personen op één kamer 
hoeven te slapen. Tijdens de eerste periode van corona zijn, met een aantal dames uit het Formule 1 
Hotel, veel mondkapjes gemaakt voor de gasten van de LVV. 
De werkgroep heeft de activiteiten verder helaas moeten stopzetten. Wel zijn alle naaimachines 
gerepareerd, 4 daarvan zijn nu in beheer bij de vrijwilligsters voor de handwerkactiviteiten en 4 zijn 
in het kantoor van INLIA en kunnen eventueel worden meegegeven aan iemand die teruggaat naar 
het land van herkomst. 
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- Een gezin met 2 kinderen ging voor enkele maanden naar Smilde voor trauma-therapie. Naar dit 
gezin, dat inmiddels een verblijfsvergunning heeft gekregen, werd elke week eten van de 
Voedselbank gebracht. 

- De tijdelijke opvang in Eelde (Tussenvoorziening / Tuvo) wordt stopgezet. Hier wonen vluchtelingen 
met een verblijfsstatus maar nog geen huis. Zij kunnen hier alvast beginnen met integratie omdat ze 
in de buurt van Eelde een huis krijgen. De opvang werd geregeld door INLIA en mag een succes 
worden genoemd. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt dit nu verder over. 

- Op verzoek van INLIA is ook in de Immanuelkerk een wake van 500 seconden gehouden voor de 500 
vluchtelingkinderen die nog steeds in Griekenland in de kampen verblijven. 

 
Duurzaamheid 
De Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid is een Groene Kerk. Hier horen de activiteiten bij 
waarmee wordt gewerkt aan duurzaamheid en aan zorg voor en heelheid van de schepping. 
 

Geveltuin (coördinatie: Margriet Nijkamp, Trijnie Oldenziel) 
Het afgelopen jaar ging er veel op slot vanwege corona, zo niet de geveltuin rond de kerk. Deze wordt 
verzorgd door Margriet Nijkamp en Trijnie Oldenziel, sinds de herfst aangevuld met Inge van der Blom. 
Van maart t/m oktober is regelmatig onkruid gewied, zijn de planten verzorgd en gesnoeid, zijn 
onderhoudswerkzaamheden verricht zoals het vervangen van de bremstruik en zijn heideplanten 
vervangen die dood waren gegaan. 
Er is duurzamer gereedschap aangeschaft en de eco-hovenier Michiel Cousel heeft instructie gegeven 
over hoe de Tamarisk-boom moet worden gesnoeid en opgebonden. Jan Willem Meijer heeft geholpen 
met de bedrading op de muur en rond de toren, zodat de meidoorn goed kan worden opgebonden. 
 

Groene Kerk (coördinatie: Anita Akkerman) 
In 2020 is de oecumenische denktank GroenGelovenGroningen opgericht. Een oecumenische denktank 
met leden uit verschillende kerken. Eén van de leden van deze denktank is Anita Akkerman. De denktank 
is in het leven geroepen in de aanloop naar de klimaatadaptatieweek die in januari 2021 is gehouden. 
Als vestigingsplaatsen van het Global Center on Adaptation hebben zowel Groningen als Rotterdam in 
de aanloop naar deze Klimaatadaptatietop verschillende activiteiten georganiseerd. 
GroenGelovenGroningen vindt dat de kerken daarin niet mogen ontbreken. Daarom is een overzicht 
geboden van activiteiten rondom de onderwerpen duurzaamheid, klimaatadaptatie, groene theologie 
en sociale gerechtigheid. Ook na de klimaatadaptatieweek zal GroenGelovenGroningen een impuls 
blijven geven op het gebeid van groene kerk, duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Zie voor meer 
informatie de website: https://www.groengelovengroningen.nl/. 
 

In oktober 2020 zou Maarten Meester de Preek van de Leek houden. Maarten Meester is filosoof, 
literatuurwetenschapper en publicist. In 2019 verscheen van de hand van Maarten het boek De 
Meester-methode: de makkelijkste manier om te stoppen met milieu vervuilen. Hoe kunnen we minder 
vervuilen in een maatschappij die ons van alle kanten prikkelt om te consumeren? De Meester-methode 
is een zelfhulpboek voor mensen die willen stoppen met milieu vervuilen, maar die dat nog niet lukt. 
Het idee dat je iets moet opofferen om minder te kunnen vervuilen is een denkfout, stelt Meester. 
Vanwege de corona beperkingen is de Preek van de Leek niet doorgegaan maar de werkgroep heeft de 
bijeenkomst al wel voorbereid met Maarten Meester en is bezig om een nieuwe datum vast te stellen. 
 

Op zaterdag 28 november 2020 heeft Trees van Montfoort een lezing gegeven over groene theologie: 
"Groene theologie, een nieuw geluid over duurzaamheid". Trees van Montfoort is theoloog, 
onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. In maart 2019 
verscheen van haar hand het boek Groene theologie. 
De lezing zou eerst in april 2020 plaatsvinden maar vanwege de lockdown heeft dat toen geen doorgang 
gevonden. In november is dit alsnog gelukt met een online-bijeenkomst. Deze lezing is georganiseerd 
door de Pepergasthuis gemeenschap samen met de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid. 
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Samenwerken 
Diaconaal Platform (contactpersoon: Alfred Vegter) 
Het doel van het Diaconaal Platform is zoveel als mogelijk de stadsbreed deelnemende kerken te 
informeren over de diverse activiteiten die worden verricht, waar mogelijk de inzet en activiteiten op 
elkaar af te stemmen en soms te combineren. Daarnaast wordt via dit platform aandacht gevraagd bij 
(politieke) beleidsmakers in de stad Groningen. 
In 2020 is er in verband met de coronamaatregelen geen bijeenkomst geweest van dit platform. 
 

WIJ Groningen (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Conny Hooijer-Westdijk, Lammert Been) 
De diaconie heeft een goed contact met WIJ Groningen. Dit is de verzamelnaam voor alle sociale 
wijkteams in de stad. Deze wijkteams zorgen voor ondersteuning, zorg en ontmoeting binnen de wijk, 
dicht bij huis. 
 

WIJ - Corpus den Hoorn 
Door de coronamaatregelen konden in 2020 helaas een aantal projecten niet doorgaan, maar gelukkig 
konden de volgende acties wel plaatsvinden. 
In februari, rond Valentijsdag, is meegewerkt aan de Hartjesactie. Voor deze actie worden hartjes 
gebreid, genaaid, getekend of geknutseld om deze uit te delen aan bewoners die wel wat aandacht en 
liefde kunnen gebruiken. 
Het Taalcafé waar wij actief aan mee doen kon een aantal keren doorgaan. Hierbij wordt de 
Nederlandse taal geoefend met buitenlandse gasten. 
Het Kleurrijk Buffet kon slechts één keer worden gehouden op donderdag 6 februari. Met de gasten van 
Het Taalcafé en de Bed-Bad-Broodopvang kon men, met live pianospel, genieten van diverse heerlijke 
gerechten die waren gemaakt door gemeenteleden en sommige gasten. 
 
Organisatie 
De belangrijkste zaken in de organisatie van de diaconie waren in 2020 de volgende. 
 

Planning 
In 2019 is een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025 vastgesteld. Dit beleidsplan is o.a. 
gepubliceerd op de website. Dit beleidsplan geeft richting aan ons diaconaal handelen in de komende 
jaren. Ieder jaar vertalen we het beleidsplan naar een jaarplan met de concrete acties en 
aandachtspunten voor het betreffende jaar. 
 

Overleg 
De diaconie vergadert normaal gesproken elke maand (met uitzondering van de vakantiemaanden juli 
en augustus), maar moest afgelopen jaar in verband met de coronamaatregelen in maart en april de 
vergaderingen afgelasten. In december ontmoetten we elkaar altijd aan tafel bij de Happietaria, dit kon 
helaas ook niet doorgaan. 
De voorzitter en afwisselend één van de diakenen vertegenwoordigen de diaconie in de kleine 
kerkenraad. 
 

College van Diakenen 
De diaconie was, bij gebrek aan kandidaten die dit willen en kunnen, het afgelopen jaar niet in het 
stedelijk College van Diakenen vertegenwoordigd. We blijven zoeken naar iemand die dit wil oppakken. 
 

Communicatie 
De diaconie zorgt ervoor dat de informatie op de website over de diaconie regelmatig wordt 
gecontroleerd en geactualiseerd. 
Begin 2020 is het Jaarverslag 2019 gepubliceerd waarin een overzicht is gegeven van de diverse 
activiteiten die door de diaconie, of onder de verantwoordelijkheid van de diaconie, in 2019 zijn 
uitgevoerd. 
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Financiën 
De financiële middelen van de diaconie zijn afkomstig van het stedelijk College van Diakenen. Met de 
Begroting 2020 is een inschatting gegeven van de middelen die nodig zijn om invulling te geven aan onze 
plannen. Met de Jaarrekening 2020 wordt verantwoording afgelegd over de daadwerkelijke uitgaven in 
2020. 
 

Samenstelling diaconie 
De diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid bestond in 2020 uit: 

 Lammert Been (vanaf september) 
 Elly Bos 
 Ina Cremer 
 Nico Haakma (secretariaat) 
 Conny Hooijer-Westdijk (tot en met september) 
 Dineke Hoving-Schat 
 Bonny Leenstra (tot en met september) 
 Esther Nanere 
 Bert Nijhuis 
 Trijnie Oldenziel (vanaf september) 
 Sjaak Otten (vanaf september) 
 Alfred Vegter (voorzitter) 
 Alida Vonk 
 Hans Vos (penningmeester, tot en met september) 
 Henk Wieringa (tot en met september) 
 Jan Wijbenga 

De diakenen worden ondersteund door een groep van diaconaal betrokkenen die flexibel inzetbaar zijn 
voor diverse acties en ondersteunende werkzaamheden. 
 
Slotwoord 
Dit verslag geeft een overzicht van het vele werk dat we, ondanks alle beperkingen, tóch in 2020 in de 
buurt, in de Stad en voor de wereld hebben mogen doen. We kijken hier in dit moeilijke jaar met extra 
vreugde, voldoening en gepaste trots op terug. We weten ook dat dit allemaal niet mogelijk was 
geweest zonder de enorme hulp, inzet en betrokkenheid van heel veel gemeenteleden. Daarom 
bedanken we iedereen die ons hier, op welke manier dan ook, bij heeft geholpen of bij betrokken is 
geweest! 
En ook spreken wij graag onze dank uit aan alle gemeenteleden 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. 


