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Jaarverslag 2021

Diaconie Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid
Inleiding
Dit is het jaarverslag over 2021 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 2021 zijn uitgevoerd. Deze activiteiten hebben plaatsgevonden
in, rond en vanuit De Ark en de Immanuelkerk.
Zo geeft dit jaarverslag een beeld van het werk dat in 2021, ondanks alle beperkingen waar we mee te
maken hadden, 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.
'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: 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 gekozen voor een combinatie van doelen "dicht bij huis" en doelen "verder
weg". Ook worden twee vrije collectes bestemd voor noodhulp, om zo in te kunnen springen op een
actuele gebeurtenis, zoals rampen. De deurcollecten zijn over het algemeen alle zondagen van een
maand voor één bepaald doel. Daarbij wordt rekening gehouden met het kerkelijk jaar en zo mogelijk
aangesloten bij feest- of gedenkdagen. De doelen van 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 zorgt zij voor
informatie over de collectedoelen in Kerk in Stad (KiS) en op de website. Waar mogelijk en zinvol wordt
een filmpje of presentatie over een doel vertoond, meestal over het doel van de eerste collecte. Soms
houdt iemand een presentatie of is er (folder)materiaal beschikbaar in de kerk.
Evenals het grootste deel van vorig jaar konden de kerkdiensten niet of slechts door weinigen fysiek
worden bijgewoond. De diensten zijn voornamelijk online gevolgd. Het collecteren kon slechts
gedeeltelijk in de kerk plaatsvinden door het plaatsen van collectedozen en -schalen. Voor wie niet bij
de kerkdiensten aanwezig was is bij de diaconale mededelingen en op de website onder het kopje
"Collectes voor Thuis" uitgelegd hoe men online of via de bank kon bijdragen. Het is bijzonder
verheugend dat ook in 2021 de doelen op deze wijze ruimhartig zijn gesteund!
Vastgesteld op 22 februari 2022
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Hieronder volgt het overzicht met de opbrengsten van de vrije collecten, de deurcollecten en van de
verschillende extra acties die zijn gehouden.
Vrije collecten en deurcollecten
De opbrengsten van de vrije collecten en deurcollecten zijn in 2021 de volgende.
Deurcollecten
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Doel
Stichting INLIA
Stichting Leergeld
Stichting Penduka - Vrouwencollectief Namibië
Wusakile gemeente en schoolproject - Kitwe Zambia
Just Diggit
World Servants
Edukans
Stichting PhySCI
VluchtelingenWerk Nederland
Kasih Bunda - Sociale doelen in Indonesië
Dorcas
Solidaridad

Vrije collecten
24 januari

Doel
Opbrengst
Stichting Vrienden van het Martiniziekenhuis - Project
€ 323,86
Buitenverblijf patiënten
Noodhulp Jemen
€ 308,46
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
€ 281,51
Het Vakantiebureau
€ 293,45
Mensen met dementie in Groningen
€ 192,15
The Future in our Hands
€ 157,73
Noodhulp Haïti
€ 127,30
Buurtkamer Leger des Heils Groningen
€ 104,55

28 februari
13 mei
13 juni
11 juli
1 augustus
12 september
14 november

Opbrengst
€ 439,87
€ 479,70
€ 631,47
€ 728,53
€ 669,54
€ 430,20
€ 380,75
€ 790,40
€ 521,27
€ 821,36
€ 544,45
€ 359,30

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
€ 260,00
Inzameling via de spaardoosjes in de 40-dagentijd
€ 585,78
Doel: Kerk in Actie - Kinderen in de Knel.
Actie Vakantietas
€ 861,80
Roma Tasjes
€ 100,00
Kerstpakkettenactie
€ 30,00
Happietaria
€ 420,00
Decemberactie
€ 5.396,40
Doelen: Voedselbank, Landelijke Vreemdelingen Voorziening Groningen en
initiatieven in Groningen-Zuid.
Over verschillende acties staat verderop in dit jaarverslag een korte beschrijving.
Hulpcollectanten (coördinatie: Dineke Hoving-Schat)
Het afgelopen jaar hebben we niet op de gebruikelijke manier kunnen collecteren. Daardoor is er geen
beroep gedaan op de inzet van de hulpcollectanten. We hopen dat we in 2022 de hulpcollectanten weer
kunnen inzetten.

Vastgesteld op 22 februari 2022
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Werkgroep Stille Hulp (coördinatie: Esther Nanere, Trijnie Oldenziel, Sjaak Otten en Alfred Vegter)
In 2021 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.
De wijkdiaconie heeft wekelijks ondersteuning gegeven aan kinderen in sociaaleconomisch moeilijke
omstandigheden. Voor het komende jaar neemt een andere organisatie deze ondersteuning over.
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 wordt het hele jaar door in natura ingezameld voor de Stadse Voedselbank. In de
speciale kraam worden de kratten op woensdagmorgen, zaterdagmorgen en zondagmorgen steeds
goed gevuld met houdbare voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. Als de kratten vol zijn neemt de
diaconie contact op met de Voedselbank en worden ze opgehaald. Heel fijn dat er zo trouw wordt
gegeven om daarmee belangrijke ondersteuning te geven aan huishoudens die onvoldoende in hun
levensonderhoud kunnen voorzien!
't Ruilertje (coördinatie: Hans Smits)
Iedere vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur is er de mogelijkheid om bij 't Ruilertje kleding in te brengen en te
ruilen. Na bijna een jaar gesloten te zijn vanwege corona is afgelopen jaar ook begonnen met het
aanbieden en verkopen van creatieve producten en kunst uit de buurt. Hiervoor kan dan een tafel
worden gereserveerd.
Tijdens de openingstijden van 't Ruilertje is iedereen welkom om gezellig een kopje koffie of thee te
komen drinken en een praatje te maken. Dit wordt goed bezocht.
Actie Vakantietas (coördinatie: Ina Cremer, Esther Nanere, Trijnie Oldenziel)
Afgelopen jaar zijn 50 rugzakjes voor de Actie Vakantietas besteld: 25 tasjes voor de meisjes en 25 tasjes
voor de jongens. Met geld dat voor deze actie is ingezameld zijn de inkopen gedaan om de tasjes te
vullen met speelgoed, knutsel- en tekenmateriaal en iets lekkers. Vóór de zomervakantie zijn de
rugzakjes vol vakantieplezier bezorgd bij kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.
Roma / De Riepe-verkopers (coördinatie: Elly Bos, Dineke Hoving-Schat, Esther Nanere)
Voor de zomervakantie en in de decembermaand is er weer aandacht besteed aan de Roma. Elly en
Dineke hebben voor de zomervakantie 50 rugzakjes, gevuld met teken- en knutselspullen, speelgoed en
iets lekkers, naar het verdeelpunt van De Riepe-verkopers gebracht. Daar vandaan zijn de rugzakjes voor
de kinderen van de Roma verspreid.
In december hebben Esther en Dineke 55 cadeautasjes voor de kinderen en 50 pakjes met
doucheschuim voor de volwassenen gemaakt.
De Roma-kinderen en -volwassenen zijn heel blij met deze aandacht en ondersteuning!
Kledinginzameling Open Hof (coördinatie: Ina Cremer, Dineke Hoving, Esther Nanere, Trijnie Oldenziel)
In november is weer een kledinginzamelingsactie gehouden voor de bezoekers van de dak- en
thuislozenopvang Open Hof aan de Spilsluizen. Er was vooral behoefte aan spijkerbroeken, truien,
mutsen, sjaals, handschoenen en sokken, maar er kwam veel meer binnen! Behalve de Open Hof
werden ook de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) en de Kledingbank Maxima verblijd met
diverse kleding.
Decemberactie (coördinatie: Lammert Been, Alfred Vegter)
In 2021 werd voor de tweede keer de speciale Decemberactie door de diaconie gehouden. Hiermee
steunen we deze keer drie doelen: de Voedselbank Groningen, de Landelijke Vreemdelingen
Vastgesteld op 22 februari 2022
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Voorziening in Groningen (voorheen bekend als Bed-Bad-Brood) en, als kerk in de buurt, diaconale
projecten in Groningen-Zuid. Deze projecten richten zich op kinderen, kansarmen en op initiatieven die
mensen verbinden en bemoedigen.
De decemberactie is tijdens de diensten onder de aandacht gebracht bij de diaconale mededelingen en
verder door oproepen in Kerk in Stad, op de website en in de advents-flyer. De opbrengst was met een
bedrag van € 5.396,40 een zeer succesvol vervolg op de actie van 2020. Hartelijk dank voor alle
bijdragen hieraan!
Kerstpakkettenactie (coördinatie: Alida Vonk)
Ook in 2021 hebben we weer een Kerstpakkettenactie gehouden. Er is veel ingebracht, zodat we 30
mooie pakketten hebben kunnen uitdelen aan mensen die wel een extraatje of wat extra aandacht
kunnen gebruiken.
Het was met recht een goede actie, waar met enthousiasme op is gereageerd door de gevers, de
vrijwilligers en de ontvangers.
Inzameling kaarten, postzegels, mobieltjes etc. (coördinatie: Conny Hooijer-Westdijk)
De inzameling van postzegels en ansichtkaarten, mobieltjes, cartridges en Douwe Egberts koffiepunten
is ook in 2021 voortgezet. Er is - ondanks het afnemende aantal papieren 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. De box voor mobieltjes en cartridges moest dit jaar drie keer worden geleegd.
Conny Hooijer-Westdijk zorgt voor de verdere afwikkeling en het transport naar het inzamelpunt voor
Groningen. Daarvandaan gaan de spullen naar Kerk in Actie.
De Douwe Egberts-punten voor koffie ten behoeve van de Voedselbank is gestaag doorgegaan. De
punten worden periodiek meegegeven met de levensmiddelen die wekelijks voor de Voedselbank
worden ingezameld.
De opbrengst van deze inzamelingsacties loopt landelijk gezien terug, maar bedroeg in 2020 in totaal
toch het mooie bedrag van ruim € 24.600. 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: Trijnie Oldenziel)
In de Immanuelkerk worden plastic doppen ingezameld waarvan de opbrengst bestemd is voor de
opleiding van geleidehonden (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds). Jan Hoving en Trijnie
Oldenziel verzorgen de inzameling en aflevering van de doppen. Er worden veel doppen ingeleverd!

Vieren
Eredienst
De diakenen voerden de diaconale taken in de eredienst uit: de diaconale mededelingen, het collecteren
en het verzorgen van het avondmaal. Bij de viering van het avondmaal verwachten we niet meer de
grote wijnbekers te gaan gebruiken, daarom heeft de diaconie afgelopen jaar kleine bekertjes voor de
wijn aangeschaft.
In de 40-dagentijd was het thema van de campagne van Kerk in Actie: "Ik ben er voor jou". Hiervoor zijn
we geïnspireerd door de werken van barmhartigheid uit Mattheus: 'Want ik had honger en jullie gaven
mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik
was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen
naar mij toe.'. In de vieringen van de 40-dagentijd zijn diverse voorbeelden getoond van hoe in onze wijk
invulling wordt gegeven aan deze diaconale werken.
Kerkradio (contactpersonen: Wim Bussemaker, Derk Jan Land)
In 2021 is het gebruik van kerkradio verder afgenomen. Naast de kerkradio is er immers de mogelijkheid
de kerkdiensten via een internetverbinding live of achteraf te volgen. Kerkradio wordt nog maar door
een enkeling gebruikt, maar is nog wel het alternatief voor het geval de livestream uitvalt.
Vastgesteld op 22 februari 2022
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Autodienst (coördinatie: Margriet Nijkamp)
Sinds september is de taxidienst op zondag, na een periode van stilstand in verband met corona, weer
gestart. Er wordt nog niet weer zo veel gebruik van gemaakt.
Sinds zondag 5 december zijn er weer nieuwe coronamaatregelen van kracht en mag er niet meer dan
één persoon tegelijk worden vervoerd. De autodienst stelt zich hier flexibel op in.
Veertigdagentijd-kalender (coördinatie: Bonny Leenstra, Ina Cremer)
Om diverse redenen, waaronder het beperkte aantal toegestane bezoekers aan de kerkdiensten, is
besloten voor 2021 geen veertigdagentijd-kalender te maken. Maar in de herfst van 2021 is de
werkgroep weer enthousiast begonnen aan de samenstelling van de kalender voor 2022. Het is gelukt
om de taken te verdelen en in februari 2022 zal de kalender gereed zijn en te koop zijn. Het thema deze
keer is: Alles komt goed?! En daar hopen en vertrouwen we op.

Ontmoeten
Koffiedrinken na de kerkdienst (coördinatie: Coby Mulder)
Het afgelopen jaar was het af en toe, ondanks de coronamaatregelen, toch mogelijk na de dienst koffie
te schenken. Verschillende keren kon men koffie/thee bij de uitgang krijgen en dit buiten, op afstand
van elkaar, opdrinken. Ook kon men meerdere keren koffie drinken in de grote zaal die dan goed werd
geventileerd. Elkaar ontmoeten en het onderling contact is voor onze gemeenteleden heel belangrijk!
Open Kerk (coördinatie: Jannet Veenstra)
De hoop dat de Open Kerk in 2021 weer naar de situatie van vóór corona zou kunnen bleek ijdel. Tot
eind mei was de Open Kerk onder de galerij in de kerkzaal. Daarna was er een periode met minder
beperkingen en konden we weer terecht in zaal 4 en later in zaal 6.
Aan het eind van het jaar werd weer de 'strenge lockdown'
ingesteld en was de Open Kerk weer zoals aan het begin van het
jaar. De poster die in 2020 bij de ingang van de kerk is gebruikt
werd weer aangeplakt: een kort bezoekje met één bekertje koffie
om het virus weinig kans te geven, anderhalve meter afstand,
maximaal 8 bezoekers tegelijk en alle aanwezigen registreren in
het schriftje. Gelukkig zijn de lijstjes niet nodig geweest voor bronen contactonderzoek!
Bezoekers zijn er iedere week. Een aantal vaste bezoekers, maar
door het jaar heen toch ook wel een aantal nieuwe mensen die
één keer komen of regelmatige bezoeker worden. De vrijwilligers
realiseren zich dat de Open Kerk op woensdag in een grote
behoefte voorziet.

Koffieochtend De Ark
Tot 1 september was De Ark elke woensdagochtend geopend voor het aansteken van een kaarsje, het
luisteren naar muziek, het drinken van een kop koffie, maar bovenal voor de ontmoeting. Door verhuur
van de kerkzaal aan ZINN was die niet altijd beschikbaar en werd uitgeweken naar de podiumzaal. Hier
was het zitten op anderhalve meter afstand een uitdaging. De ontmoeting op deze ochtenden zijn voor
velen een troost geweest in de moeilijke coronatijd. Het was voor veel bezoekers het enige moment van
ontmoeten. Deze ochtenden werden door ruim 20 mensen bezocht.
Na 1 september was De Ark niet meer beschikbaar en waren de bezoekers welkom in De Helpen, het
gebouw van de Buurthuis en Speeltuin Vereniging Helpman-Oost. Hier werd dankbaar gebruik van
gemaakt door zo'n 25 mensen. Tot groot verdriet van de bezoekers en organisatoren kwam daar in
december een eind aan met ingang van de nieuwe lockdown.
Vastgesteld op 22 februari 2022
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Pleindiner (coördinatie: Harryette van den Broek - Vogelzang)
Ondanks initiatieven om het Pleindiner in 2021 weer te organiseren kon dit, vaak op het laatste
moment, toch niet doorgaan. De hoop is op een snelle herstart in 2022.
Maaltijdgroep De Ark (coördinatie: Lenie Kuizenga)
Vanwege de coronamaatregelen kon de Maaltijdgroep De Ark het gehele jaar helaas niet bijeenkomen.
De groep hoopt in 2022 snel weer samen te kunnen koken en eten.
Filmavonden (coördinatie: Jan Wijbenga, techniek: Derk Jan Land)
In 2021 zijn er twee filmavonden geweest. Op 1 oktober werd de film "Haar naam was Sara" vertoond
(18 bezoekers), op 5 november "The lady in the van" (43 bezoekers). Verheugend is dat er vaker mensen
uit de wijk komen, met name door affiches die in de Jumbo worden opgehangen. In het voorjaar waren
helaas geen vertoningen mogelijk.
Het streven is om de te vertonen films in 2022 te verbinden met andere activiteiten en thema's van de
wijkgemeente Groningen-Zuid. Ook wordt onderzocht of middagvoorstellingen wenselijk/mogelijk zijn.
Brei- en haakgroep (Jannet Veenstra houdt een "vinger aan de pols")
Ook in 2021 hebben enkele dames in de Zuiderflat weer enthousiast doorgebreid, ondanks, maar
misschien ook wel dankzij de beperkingen van de coronapandemie. Er werden en worden nog steeds
mutsen, kindertruitjes/truien, sjaals etc. gebreid.
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
worden gebracht naar een organisatie die ervoor zorgt dat ze goed terechtkomen. Voorlopig is dit de
Stichting Dorcashulp die onder andere projecten heeft in Oost-Europa.
Mevrouw van Werven coördineert de brei- en haakgroep in de Zuiderflat. In 2021 is er weer tweemaal
een voorraad gebreide spullen bij haar 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 alsnog worden besloten om in verband met coronamaatregelen de Kerst Inn niet door te laten
gaan.

Omzien naar elkaar
Telefoonkring (coördinatie: Jannet Veenstra)
De telefoonkring bestaat inmiddels ruim 7 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 2021 bestond de kring uit vier 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, een oproep in Kerk in Stad (december) leverde nog geen nieuwe aanmeldingen op. Als de kring
groter gaat worden dan ca. 7 personen starten we een tweede kring omdat het 'rondbellen' ook binnen
de afgesproken tijd plaats moet vinden.
Meer informatie over de telefoonkring is te krijgen bij Jannet Veenstra (050-5265350).
Soep-op-de-stoep (coördinatie: Trijnie Oldenziel)
Dit voorjaar is de ad hoc actie 'Soep-op-de-stoep' ontstaan. In minder dan 6 weken is door vrijwilligers in
hun eigen keuken soep gekookt en is een pannetje soep naar 120 adressen gebracht. Hierbij zijn
voornamelijk 80-plussers bezocht die in verband met de lockdown de deur niet uitkwamen. Voor velen
was het een welkome verrassing in een tijd waarin we elkaar niet konden ontmoeten. Er waren vele
goede gesprekjes op de stoep of zelfs achter de deur. Dankzij de snelle inzet en het enthousiasme van
velen was het mogelijk deze fantastische actie in zeer korte tijd te realiseren.

Vastgesteld op 22 februari 2022
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Paasgroetenactie (coördinatie: Ineke Bremer)
Voor patiënten in de Mesdagkliniek wordt sinds een 10-tal jaren de Paasgroetenactie gehouden.
Kaarten worden voorzien van een groet en worden na de kerkdienst in de Mesdagkliniek uitgedeeld.
Leden van de Werkgroep Kerk in Actie/ZWO hebben afgelopen jaar 30 kaarten voorzien van een
bemoedigende groet, zodat de patiënten weten dat er ook buiten de kliniek aan ze wordt gedacht.
Vakantieweken (coördinatie: Trijnie Oldenziel, Dineke Hoving-Schat)
Het Vakantiebureau organiseert vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag.
Ook worden er weken georganiseerd voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie.
Deze weken worden samen met de Alzheimer stichting georganiseerd.
De vakantieweken vinden plaats in Ermelo, Doorn, Wezep of op het schip de Prins Willem-Alexander. De
vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de PKN en hebben een open christelijke identiteit.
Het Vakantiebureau heeft in 2021 de start van de vakantieweken moeten uitstellen vanwege de
coronamaatregelen. Maar in de zomer van 2021 zijn ze dan toch voorzichtig weer begonnen en hebben
een aantal weken gedraaid. Helaas moest vlak voor de kerst weer alles worden stilgelegd.
Vol moed en vertrouwen hoopt Het Vakantiebureau in de loop van het nieuwe jaar de vakantieweken
weer op te starten.

In de wereld
Werkgroep Kerk in Actie/ZWO
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.
De werkgroep bestaat uit Lammert Been, Ineke Bremer, Geja Doosje, Kitty Keegstra-Michel en Bonny
Leenstra.
Ieder jaar kiest de werkgroep de bestemming van een aantal deurcollectes. In 2021 waren de doelen de
drie projecten die al een aantal jaren worden gesteund, te weten:
 Penduka ('Word Wakker'), een ontwikkelingsorganisatie door en voor vrouwen in Namibië, met
daaraan gekoppeld een stichting in Nederland, gevestigd in Groningen. Een voorgenomen
verkoopactie van producten die door de vrouwen worden gemaakt kon helaas in november niet
doorgaan vanwege corona.
 De Wusakile-gemeente van de Presbyterian Church of Zambia te Kitwe. Met name voor de
ondersteuning van de school die de gemeente op haar kerkterrein bouwt. De predikant van deze
gemeente, die in het verleden bij ons is voorgegaan, is dit jaar overgeplaatst. Daardoor liep de
communicatie wat minder dan voorheen.
 De Stichting Kasih Bunda ('Moederliefde') die diverse sociale projecten in Indonesië, met name op
Timor, ondersteunt.
Elk jaar worden, door de stedelijke Kerk in Actie/ZWO-werkgroepen gezamenlijk, voor zo'n twaalf vrije
collectes doelen uitgekozen. Dit wordt stedelijk gecoördineerd door Bonny Leenstra.
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. GroningenZuid is één van de bij dit land betrokken gemeentes.
Op 16 mei is in dit verband een speciale Colombia-dienst gehouden waarbij Evelien Vrolijk, consulente
voor Kerk in Actie, mede voorging. Ook is in die periode een "centraal" artikel in Kerk in Stad aan dit
project gewijd. Voor twee deelprojecten is stedelijk gecollecteerd op 16 mei en 29 augustus.
In november is vanuit de werkgroep meegewerkt aan de landelijke collecte voor vluchtelingen op Moria
(Griekenland). Hier is voor gecollecteerd in Groningen-Zuid.
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Vrede en gerechtigheid
Amnesty International (coördinatie: Ineke Bremer, Bonny Leenstra)
Ieder jaar worden schrijfacties gehouden voor Amnesty International, maar in 2021 kon de verkoop van
de kaartjes in de kerk niet doorgaan. Er is nog een poging gedaan om de kaartjes op aanvraag aan huis
te bezorgen, maar daar was weinig belangstelling voor.
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 de
Regiovergaderingen van INLIA bij, in deze tijd online.
Het vrijwilligerswerk bij de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV, voorheen de Bed-Bad-Brood
voorziening) heeft het hele jaar 2021 stil gelegen vanwege het coronavirus. In de nazomer is begonnen
met de bouw van een nieuwe opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, op het terrein naast het
voormalig Formule 1 hotel. Sinds eind november is daar af en toe een groepje vrijwilligers van de
Immanuelkerk bezig met schoonmaakwerkzaamheden, het verhuizen van spullen en het in elkaar zetten
van meubilair en bedden.

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.
Groene werkgroep (coördinatie: Margriet Nijkamp)
De Groene werkgroep doet het onderhoud van de borders rond de Immanuelkerk: de planten worden
verzorgd en gesnoeid en het onkruid wordt regelmatig gewied. Aan regen was het afgelopen jaar geen
gebrek en dat scheelde veel gesleep met de waterslang. Maar het onkruid dat van diezelfde regen
profiteerde leverde wel wat extra werk op, net als de keren dat er planten uit de borders verdwenen.
Voor de Groene werkgroep is 2021 verder een goed jaar geweest! Het afgelopen jaar kon bv. invulling
worden gegeven aan de vergroening van de twee buitenruimtes / (binnen)patio's van de Immanuelkerk.
Deze patio's liggen tussen de kerk en de kerkzalen in. Omdat er verschillende ideeën zijn voor de
toekomstige invulling van de patio bij zaal 4 is gekozen om daar de planten, waaronder twee
bolplatanen, in verplaatsbare bakken te zetten. De andere patio is, voor een uniforme aankleding,
ingericht met dezelfde plantenbakken en met één bolplataan.
Verder wordt in het kader van de gemeentelijke actie 'Operatie Steenbreek' nagedacht over de aanleg
van een nieuwe gevelborder aan de kant van het Overwinningsplein. Een border waarvoor de gemeente
Groningen een bij het Overwinningsplein passend beplantingsplan maakt. En ook is de werkgroep
afgelopen jaar uitgebreid met Herma Bosch. De werkgroep bestaat daarmee nu uit Margriet Nijkamp,
Trijnie Oldenziel, Inge van der Blom en Herma Bosch.

Groene Kerk (coördinatie: Anita Akkerman)
In 2020 is de oecumenische denktank GroenGelovenGroningen (GGG) opgericht. Een oecumenische
denktank met leden uit verschillende kerken, waaronder onze predikant Anita Akkerman. De denktank is
in het leven geroepen in de aanloop naar de klimaatadaptatieweek die in januari 2021 is gehouden.
GroenGelovenGroningen wil een impuls geven op het gebied van groene kerk, duurzaamheid en sociale
gerechtigheid. GGG heeft ook een eigen website: www.groengelovengroningen.nl.
Momenteel wordt onderzocht of GGG, naar aanleiding van een vraag vanuit de landelijke groene kerken
beweging, een ambassadeursfunctie voor de provincie kan krijgen.
De werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente te Groningen, met enkele leden uit
Groningen-Zuid, is in 2021 één keer bij elkaar geweest. Naast inventarisatie van de acties op het gebied
van Groene Kerk binnen de PGG hebben we ook op het gebied van bewustwording een stap gezet: op 1
maart 2022 komt Alfred Slomp naar Groningen voor de workshop 'God in de supermarkt'.
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In oktober 2021 heeft de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid in samenwerking met de
Pepergasthuisgemeente een groene viering georganiseerd. Onderdeel van die viering was een
wandeling met kijk- en mijmeropdrachten.

Samenwerken
WIJ Groningen (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Lammert Been)
WIJ Groningen is de verzamelnaam voor alle sociale wijkteams in de stad. Deze wijkteams zorgen voor
ondersteuning, zorg en ontmoeting binnen de wijk, dicht bij huis. We werken aan goede contacten met
de teams die actief zijn in en voor Groningen-Zuid.
WIJ - Corpus den Hoorn
Op 29 mei deed een aantal mensen van de Immanuelkerk mee aan NLdoet, dat door WIJ werd
gecoördineerd. Het waren dit jaar vooral buitenactiviteiten, zoals opruim- en tuinwerkzaamheden, want
door de corona waren huisbezoeken niet mogelijk.
Het Taalcafé waar wij actief aan meedoen kon gelukkig redelijk veel doorgaan. Hierbij wordt de
Nederlandse Taal geoefend met buitenlandse gasten.
Het Kleurrijk Buffet kon slechts één keer worden gehouden op donderdag 4 november. Met gasten van
de LVV, het Taalcafé en 't Ruilertje kon men genieten van heerlijke koude en warme gerechten. Deze
gerechten worden gemaakt door gemeenteleden en een aantal gasten. Ook de ontmoetingen zijn deze
avonden heel waardevol.

Organisatie
De belangrijkste zaken in de organisatie van de diaconie waren in 2021 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 door dit te
vertalen naar een jaarplan met de concrete acties en aandachtspunten voor het betreffende jaar.
Overleg
De diaconie vergadert, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus, normaal gesproken
elke maand. In verband met de coronamaatregelen is dit een aantal keren vervangen door twee kortere
online vergaderingen. In december ontmoetten we elkaar altijd aan tafel bij de Happietaria, maar dit
kon afgelopen jaar helaas niet doorgaan.
De voorzitter en afwisselend één van de diakenen vertegenwoordigen de diaconie in de kleine
kerkenraad.
College van Diakenen
De diaconieën van de protestante wijkgemeenten in Groningen werken samen in het College van
Diakenen (CvD). Na een periode zonder vertegenwoordiging in het College van Diakenen is in augustus
2021 Lidia van Huizen begonnen als onze nieuwe vertegenwoordiger vanuit Groningen-Zuid.
In het College van Diakenen was er afgelopen jaar een wisseling van de wacht. Met nieuw elan is
begonnen aan een project om vanuit het College van Diakenen te onderzoeken wat er in de wijken
nodig is aan nieuw beleid door "verkenners" de wijken in te sturen. Vanuit onze wijk is in september
deelgenomen aan een stedelijke diaconale vergadering die als doel had ons te informeren over het
nieuwe beleid van het College van Diakenen. In vervolg daarop waren er op 11 november presentaties
door de verkenners over hun bevindingen en ervaringen. De verkenner van "De Wijert Noord" gaf advies
om regelmatig in de buurt zichtbaar aanwezig te zijn door te lopen, te zitten en gesprekken aan te gaan.
We willen graag van start met meer ogen en oren in de wijk om nog beter stem in de buurt te kunnen
zijn als Protestantse Kerk in Groningen-Zuid.
Het College van Diakenen stelt, in overleg met de wijkdiaconieën en het College van Kerkrentmeesters,
het stedelijk collecterooster op. Het is niet altijd duidelijk op basis waarvan de keuzes voor de invulling
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van dit rooster worden gemaakt. Door het formuleren van criteria en het beschrijven van de
verantwoordelijkheden ten aanzien van het collecterooster wordt er aan gewerkt dit te verduidelijken.
Communicatie
Begin 2021 is het Jaarverslag 2020 gepubliceerd waarin een overzicht is gegeven van de diverse
activiteiten die door de diaconie, of onder de verantwoordelijkheid van de diaconie, in 2020 zijn
uitgevoerd.
Financiën
De financiële middelen van de diaconie zijn afkomstig van het stedelijk College van Diakenen. Met de
Begroting 2021 is een inschatting gegeven van de middelen die nodig zijn om invulling te geven aan onze
plannen. Met de Jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke uitgaven in 2021.
Samenstelling diaconie
De diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid bestond in 2021 uit:
 Lammert Been
 Elly Bos
 Ina Cremer
 Nico Haakma (secretariaat)
 Dineke Hoving-Schat
 Lidia van Huizen (vanaf september)
 Esther Nanere
 Bert Nijhuis (tot en met augustus)
 Trijnie Oldenziel
 Sjaak Otten
 Alfred Vegter (voorzitter en penningmeester a.i.)
 Alida Vonk (tot en met oktober)
 Jan Wijbenga (tot en met april)
Deze diakenen worden geweldig 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 2021 in de
buurt, in de Stad en voor de wereld hebben mogen doen. We kijken hier in dit opnieuw moeilijke jaar
met 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.
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