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Jaarverslag 2022   
Diaconie Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid 
 
 

Inleiding 
Dit is het jaarverslag over 2022 van de diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid. In 
dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de diverse diaconale activiteiten die in de 
wijkgemeente, door de diaconie, of onder de verantwoordelijkheid van de diaconie, in 2022 zijn 
uitgevoerd. Deze activiteiten hebben plaatsgevonden in, rond en vanuit De Ark en de Immanuelkerk. Zo 
geeft dit jaarverslag een beeld van vele het werk dat in 2022, ondanks de beperkingen waar we aan het 
begin van het jaar nog mee te maken hadden, in Groningen-Zuid weer is gedaan. 
 

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt "Het dienstwerk van de diakenen" als volgt 
beschreven: 

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen 
toevertrouwd: 
 de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
 de dienst aan de Tafel van de Heer; 
 het mede voorbereiden van de voorbeden; 
 het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
 het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
 het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
 het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 

maatschappelijk welzijn; 
 het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale 

vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande; 

 en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere 
vergaderingen. 

 

Dit jaarverslag is ook een verantwoording van hoe de diaconie hier het afgelopen jaar uitvoering aan 
heeft gegeven en zo invulling heeft gegeven aan haar opdracht in de buurt, in de Stad en voor de wereld. 
 

Tot het werkterrein van de diaconie behoren zeer vele en diverse activiteiten en aandachtsgebieden. In 
dit jaarverslag zijn deze gegroepeerd naar het - belangrijkste - diaconale thema waartoe ze behoren. 
 

Dit is het eerste jaarverslag waarin de namen van de vele coördinatoren en betrokkenen ontbreken. We 
hebben dit moeten doen in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We ervaren dit als 
verlies, want de vermelding van namen maakt het persoonlijk en geeft gezicht geven aan de vele 
activiteiten die in het verslag worden beschreven. Als u liever een jaarverslag leest waarin wél de namen 
zijn opgenomen, dan kunt u dit verslag aanvragen bij de secretaris van de diaconie via het e-mailadres: 
secretaris.diaconie@immanuelkerk-groningen.nl. 
 
Ontvangen en delen 
Werkgroep Collecten 
De Werkgroep Collecten doet voorstellen voor de collectedoelen van de vrije collecten en de 
deurcollecten in Groningen-Zuid. Voor deze collecten bepaalt de wijkdiaconie zélf het doel. 
Het College van Diakenen verzorgt de verdere invulling van het stedelijke collecterooster. In de basis 
wordt hiervoor het collecterooster van de Protestantse Kerk / Kerk in Actie gevolgd. In overleg met de 
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wijkgemeenten en de stedelijke Werkgroep Kerk in Actie/ZWO wordt de bestemming van de andere 
collecten bepaald. 
Voor de vrije collecten wordt door de wijkdiaconie gekozen voor een combinatie van doelen 'dicht bij 
huis' en doelen 'verder weg'. Ook worden twee vrije collecten gereserveerd 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. Deze doelen worden grotendeels bepaald door de 
wijkdiaconie, voor drie maanden door de Werkgroep Kerk in Actie/ZWO. 
 

De Werkgroep Collecten zorgt voor informatie over de collectedoelen in Kerk in Stad (KiS) en op de 
website. Ook zorgt ze ervoor dat de diakenen voor de diaconale mededelingen tijdens de dienst 
informatie hebben over de zelf gekozen doelen. Waar mogelijk en zinvol wordt informatie over het doel 
in de vorm van een filmpje getoond, meestal over het doel van de eerste collecte. Een enkele keer heeft 
iemand een presentatie gehouden over het betreffende doel. 
 

Aan het begin van 2022 konden de kerkdiensten, in verband met de coronamaatregelen, niet of maar 
beperkt fysiek worden bijgewoond. Het collecteren kon daardoor slechts gedeeltelijk in de kerk 
plaatsvinden door het plaatsen van collectedozen en -schalen bij de uitgang. Verder kon worden 
bijgedragen via 'Collectes voor Thuis' op de website. Alle beperkingen konden gelukkig worden 
opgeheven met als laatste stap dat we vanaf eerste paasdag (17 april) weer 'ouderwets' met 
collectezakken konden collecteren. De mogelijkheid om digitaal bij te dragen is gehandhaafd: via 
'Collectes voor Thuis' op de website en met de QR-codes. 
 

In november is begonnen met het vermelden van de collectedoelen en andere diaconale informatie op 
de beamer: voorafgaand aan de dienst en tijdens de mededelingen en het collecteren. 
 

Deurcollecten en vrije collecten 
De opbrengsten van de deurcollecten en vrije collecten in 2022 waren de volgende. 
 

Deurcollecten Doel Opbrengst 
Januari Stichting INLIA € 243,31 
Februari Stichting Vrienden van het Martiniziekenhuis € 586,32 
Maart Wusakile gemeente en schoolproject in Kitwe, Zambia € 780,85 
April Stichting Penduka- Vrouwencollectief Namibië € 786,40 
Mei Heifer € 889,54 
Juni Edukans € 664,05 
Juli VluchtelingenWerk Nederland € 780,28 
Augustus Stichting Mensenkinderen € 655,65 
September Buurtkamers Leger des Heils € 561,43 
Oktober Kasih Bunda - Sociale doelen in Indonesië € 947,62 
November Zending over Grenzen € 1.072,20 
December Solidaridad € 873,96 
 

Vrije collecten Doel Opbrengst 
23 januari Stichting Wender € 75,72 
10 april Stichting Bootvluchteling € 183,90 
29 mei Het Vakantiebureau € 117,46 
19 juni Stichting Leergeld € 146,75 
24 juli Stichting Het vergeten kind € 219,75 
28 augustus Noodhulp in Afrika € 249,95 
9 oktober Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF € 162,20 
20 november Mensen met dementie in Groningen € 220,83 
18 december Stichting Betheljada Suriname € 216,66 
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Giften en overige opbrengsten 
In aanvulling op de hiervoor genoemde collecten hebben we in 2022 extra giften ontvangen en diverse 
andere acties gehouden. De opbrengsten hiervan waren: 
 

Actie/doel Opbrengst 
De Stadse Voedselbank - levensmiddelen, verzorgingsproducten en een bedrag van: € 668,50 
Inzameling via de spaardoosjes in de 40-dagentijd 
Doel: Kerk in Actie - Kinderen in de Knel. 

€ 533,04 

Actie Vakantietas - 100 rugzakjes, mede mogelijk gemaakt door giften met een bedrag van: € 358,50 
Kerstpakkettenactie - genoeg om 30 pakketten samen te stellen en een bedrag van: € 50,00 
Decemberactie 
Doelen: Initiatieven in Groningen-Zuid, Pórtico del Cielo (Guatemala), Tess Unlimited 
(Guatemala/Latijns Amerika). 

€ 4.261,14 

 

Over verschillende acties staat verderop in dit jaarverslag een korte beschrijving. 
 

Hulpcollectanten 
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. De hulpcollectanten konden vanaf eerste 
paasdag weer worden ingezet. 
 

Werkgroep Stille Hulp 
In 2022 is een aantal Stille Hulp verzoeken ontvangen en behandeld, maar het aantal verzoeken bleef 
achter bij de verwachting. Naast het (aan)bieden van financiële of praktische steun werd ook hulp 
geboden door 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 wijkdiaconie 
toestemming moet geven. 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. 
Stille Hulp wordt gedragen door onze wijkgemeente en (mede) genoemd als bestemming voor de giften 
die door de diaconie worden ontvangen. 
 

Voedselbank 
In de Immanuelkerk worden voor de Voedselbank in onze stad het hele jaar door levensmiddelen en 
verzorgingsproducten ingezameld. In de speciale Voedselbankkraam worden de kratten op woensdag-, 
zaterdag- en zondagmorgen steeds goed gevuld. Als de kratten vol zijn wordt er contact opgenomen 
met de Voedselbank en worden ze opgehaald. 
Er wordt goed gegeven, daarmee kan de Voedselbank huishoudens met een smalle beurs blijven 
ondersteunen! 
 

't Ruilertje / Kledingruil-café 
Iedere vrijdag is er van half twee tot half vier uur de mogelijkheid om bij het 
Kledingruil-café kleding in te brengen en te ruilen. Ook kunnen creatieve 
producten en kunst uit de buurt worden aangeboden en verkocht. Mensen uit 
Groningen-Zuid hebben op deze manier de gelegenheid om hun creatieve 
producten (bijvoorbeeld zelfgemaakte ansichtkaarten, breiwerk of sieraden) 
onder de aandacht te brengen. Hiervoor kan een tafel worden gereserveerd. 
 

Verder is iedereen tijdens de openingstijden van het Kledingruil-café natuurlijk 
welkom om gezellig een kopje koffie of thee te komen drinken en een praatje 
te maken. 

Logo Kledingruil-café 
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Er wordt voldoende kleding ingebracht en het blijft gezellig rond de koffietafel. Fijn is het ook dat veel 
mensen van buiten komen, bv. deelnemers aan het Taalcafé. 
 

In het voorjaar van 2022 heeft 't Ruilertje een nieuwe coördinator gekregen. Er is besloten om de naam 
't Ruilertje te veranderen in Kledingruil-café. 
 

Actie Vakantietas 
Afgelopen jaar hebben we opnieuw meegedaan met de Actie Vakantietas: een tasje voor meisjes en 
jongens in de basisschoolleeftijd met leuke spulletjes voor de zomervakantie. Er zijn 100 rugzakjes 
besteld: 50 tasjes voor kinderen van gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank en 50 tasjes voor 
kinderen in de buurt. De tasjes zijn door gemeenteleden zelf gevuld of gevuld door diakenen met 
spulletjes betaald met de bijdragen die zijn ontvangen van gemeenteleden. De kinderen waren er heel 
blij mee! 
 

Roma / De Riepe-verkopers 
In de maanden juni en december is er weer aandacht besteed aan de Roma. Voor de zomervakantie zijn 
50 rugzakjes, gevuld met teken- en knutselspullen, speelgoed en iets lekkers, naar het verdeelpunt van 
De Riepe-verkopers gebracht. De rugzakjes zijn daarvandaan verspreid onder de kinderen van de Roma. 
In december zijn 50 cadeautasjes voor kinderen, 5 voor baby's en 50 pakjes met doucheschuim voor 
volwassenen gemaakt. 
De Roma-kinderen en -volwassenen zijn heel blij met deze aandacht en ondersteuning! 
 

Kledinginzameling Open Hof 
In november is weer een kledinginzamelingsactie gehouden voor de bezoekers van de dak- en 
thuislozenopvang Open Hof. Er werd heel veel ingezameld: mutsen, handschoenen, spijkerbroeken, 
schoenen en wollen dekens. De Open Hof was heel blij met de spullen. 
 

Decemberactie 
Ook in 2022 werd de speciale Decemberactie weer door de diaconie gehouden. Voor dit jaar was 
gekozen voor doelen 'dichtbij' en 'veraf': 
 Dichtbij: als Kerk in de Buurt steunen we diaconale projecten in Groningen-Zuid, gericht op 

kinderen, kansarmen en op initiatieven die mensen verbinden en bemoedigen. Dit doen we in 
samenwerking met welzijns- en andere organisaties. 

 Veraf (maar ook weer dichtbij in de zin van betrokkenheid): ondersteuning van de diaconale en 
andere activiteiten van de kerkgemeenschap 'Pórtico del Cielo' ('Hemelpoort') te Postores in 
Guatemala. Dit is de 'thuiskerk' van één van onze gemeenteleden. Daaraan gekoppeld ook voor de 
ondersteuning van de Stichting Tess Unlimited. Dit is een stichting die in hun eigen opgezette kliniek 
in Guatemala kinderen met een hazenlip (schisis) opereert. Voor kinderen met deze aandoening is 
deze operatie noodzakelijk om een waardevol leven te kunnen leiden. 

 

De Decemberactie is onder de aandacht gebracht door oproepen in Kerk in Stad, op de website, in de 
advents-flyer en bij de diaconale mededelingen tijdens de diensten. In de eerste dienst van december is 
een presentatie gehouden over de doelen in Guatemala. 
De opbrengst van de Decemberactie was € 4.261,14. Een geweldig bedrag! Hartelijk dank voor alle 
bijdragen hieraan. 
 

Kerstpakkettenactie 
Ook in 2022 hebben we weer een Kerstpakkettenactie gehouden. Er is op 18, 20 en 21 december veel 
ingebracht, hiermee hebben we 30 mooie pakketten kunnen maken. De pakketten zijn door 4 
chauffeurs rondgebracht en uitgedeeld aan mensen die wel een extraatje of wat extra aandacht kunnen 
gebruiken. 
Het was opnieuw een goede actie waar door de gevers, de vrijwilligers en de ontvangers weer met 
enthousiasme op is gereageerd. 
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Inzameling kaarten, postzegels, mobieltjes etc. 
'Weggooien is zonde'. Dat geldt niet alleen voor producten in de supermarkt. Het geldt ook voor 
mobiele telefoons en printercartridges. Daarom hebben we deze ook in 2022 weer ingezameld. 
Daarnaast zamelen we al vele jaren ansichtkaarten en postzegels in. In de hal aan de noordzijde van de 
kerk (bij de weggeefkast) staan de inzameldozen. Postzegels en ansichtkaarten? Die zijn er toch haast 
niet meer? Nou, dat valt mee. In 2022 zijn in Groningen-Zuid waarschijnlijk heel veel zolders en 
schuurtjes opgeruimd. We hebben zakken vol kaarten en printercartridges ontvangen! Het aantal 
mobiele telefoons was iets minder, maar toch substantieel. 
Wat gebeurt daar mee? Alles gaat naar het inzamelpunt van Kerk in Actie voor de stad Groningen en 
wordt daarvandaan landelijk verzameld. Postzegels en kaarten worden uitgezocht door vrijwilligers en 
aangeboden op markten en beurzen. Mobiele telefoon en cartridges gaan naar de recycling. De 
bruikbare grondstoffen worden hergebruikt. 
De financiële opbrengst over het hele land is jaarlijks ongeveer € 25.000. Daarnaast is dit een mooie 
bijdrage aan een beter milieu. 
 

De inzameling van Douwe Egberts-punten voor koffie ten behoeve van de Voedselbank gaat ook nog 
steeds door. De punten worden regelmatig meegegeven met de producten die wekelijks voor de 
Voedselbank worden ingezameld. 
 

Inzameling plastic doppen 
In de Immanuelkerk worden plastic doppen ingezameld waarvan de opbrengst bestemd is voor de 
opleiding van geleidehonden (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds). De inzameling loopt heel 
goed. Als er weer een aantal zakken vol zijn worden de plastic doppen weggebracht naar de 
tweedehands goederenwinkel aan de Pop Dijkemaweg. 
 
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 gebruiken we nu veelal kleine 
bekertjes voor de Fair Trade wijn. 
Vanaf 30 oktober wordt voorafgaand aan de dienst en tijdens de diaconale mededelingen de informatie 
van de diaconie ook op de beamer getoond. 
 

Autodienst 
Elke zondag wordt door de autodienst een vaste groep van 6 mensen opgehaald voor de eredienst. 
Daarnaast kunnen op afroep 7 personen worden opgehaald. 
Er zijn 17 chauffeurs die één keer in de 3 à 4 weken worden ingeroosterd. Daarnaast zijn er nog 3 
reserve-chauffeurs. 
Vanaf de Confiance en vanuit het Heymanscentrum worden enkele personen die afhankelijk zijn van de 
rolstoel te voet vervoerd. 
 

Veertigdagentijd-kalender 
Het afgelopen jaar is samen met gemeenteleden van De Bron, Damsterboord en de PKN-gemeente 
Hoogkerk de Veertigdagentijd-kalender samengesteld. Het thema van de kalender was deze keer: Alles 
komt goed?! 
Als bestemming van de opbrengst is gekozen voor de Stichting Semmy. Deze stichting werft geld voor 
onderzoek en behandeling van kinderen met hersenstamkanker. Er zijn in totaal 109 kalenders verkocht, 
de opbrengst van de verkoop was € 320,-. De Stichting Semmy stuurde een hartelijke brief en dank voor 
de donatie. 
De Veertigdagentijd-kalender moest vanwege de coronamaatregelen worden samengesteld via e-mail 
afstemming en overleg. Gelukkig kon de actie worden afgesloten met een gezamenlijke lunch. 
 

Ook voor 2023 wordt weer een kalender samengesteld. Hiervoor is in november de eerste bijeenkomst 
geweest. Het thema voor 2023 is: Uit liefde voor jou. 
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Ontmoeten 
Koffiedrinken na de kerkdienst 
Het afgelopen jaar hebben we gelukkig na de dienst weer gezellig koffie kunnen drinken met elkaar. Bij 
de koffieschenkers zijn er wat verschuivingen geweest, maar de groep is nu weer compleet en ze 
hebben plezier onderling. 
Elkaar ontmoeten en het onderling contact is voor onze gemeenteleden heel belangrijk! 
 

Open Kerk 
In 2020 en 2021 stond de Open Kerk in het teken van corona: slechts de mogelijkheid een kaarsje te 
branden en elkaar even op afstand te ontmoeten onder de galerij in de kerkzaal. 2022 startte ook nog 
op deze manier, maar vanaf maart werden alle beperkingen opgeheven. Dan stopt ook het noteren van 
alle aanwezigen in het schriftje: bron- en contactonderzoek zullen niet meer nodig zijn. 

 

De bezoekers van de Open Kerk zijn in het begin toch nog wat 
huiverig: het start met ca. 10 bezoekers. Langzamerhand 
komen de 'oude bekenden' gelukkig weer en er komen ook 
nieuwe gasten die al of niet regelmatig terugkomen. In de loop 
van het jaar neemt het aantal bezoekers toe en regelmatig 
noteren we 20 of meer bezoekers. Uit de bezoekersaantallen 
blijkt duidelijk dat de Open Kerk op woensdag in een behoefte 
voorziet. 
 

Aanvankelijk zaten we in zaal 6, maar omdat zaal 4 op 
woensdagmorgen vaak niet wordt gebruikt, daar meer ruimte is 
en beter afstand kan worden gehouden is de Open Kerk 
verhuisd naar zaal 4. De opstelling van de tafels is zo dat er in 
ieder geval één tafellengte afstand kán worden gehouden. 
 

Ook de Pleinsoep is weer gestart en er is een up-to-date-
straatbord gemaakt. Met groen logo. 
 
 
 
 

Koffieochtend De Ark 
Vanaf februari was er elke twee weken een koffieochtend in De Helpen (gebouw van de Buurthuis en 
Speeltuin Vereniging Helpman-Oost) met als doel ontmoeting onder het genot van koffie/thee. De 
bijeenkomsten werden bezocht door 20 tot 25 mensen. In de loop van het jaar voegden zich nieuwe 
mensen bij de koffieochtend groep. 
Verjaardagen en huwelijksjubilea werden gevierd met de nodige traktaties. 
Ontmoeten houdt ook in aandacht voor elkaar en anderen. Bijzonderheden werden uitgewisseld. De 
nodige kaarten werden verstuurd aan zieken en aan mensen die wat extra aandacht nodig hadden. Eén 
van de gemeenteleden las regelmatig een van zijn columns. De verbondenheid is groot, de ochtenden 
werden zeer gewaardeerd en voldeden aan een grote behoefte. 
 

Pleindiner 
Het Pleindiner wordt al 7 jaar verzorgd door een enthousiaste vaste groep van 6 vrijwilligers. Zij koken 
telkens een verassend gerecht met altijd een vegetarische variant. Ook het toetje en koffie ontbreekt 
niet. 
Het Pleindiner is voor iedereen en werd in 2022 bezocht door een mix van kerkleden en niet kerkleden. 
Om de drempel zo laag mogelijk te houden kost het diner € 5,-. 
 

Het Pleindiner werd in januari 2022 nog afgelast in verband met de toen nog geldende 
coronamaatregelen. Door de aangekondigde versoepelingen ging in februari het Pleindiner weer van 
start met 24 deelnemers. Ook in maart en april vond het diner met hun beroemde buffet plaats. 

Straatbord Open Kerk 
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Na de zomervakantie kookte de groep in september, oktober en november voor zo'n 30 tot 32 
bezoekers. 
 

Maaltijdgroep De Ark 
Als gevolg van corona en het niet beschikbaar zijn van De Ark is de maaltijdgroep afgelopen jaar slechts 
eenmaal bijeengeweest. Op 16 december werd door de kookgroep een kerstdiner geserveerd naar volle 
tevredenheid van de 30 gasten. De verschillende gangen werden afgewisseld met het zingen van 
kerstliederen onder begeleiding van orgel en piano. Eén van de gemeenteleden las een verhaal met als 
titel “Kerstsfeer”. Het was de allerlaatste bijeenkomst van de maaltijdgroep in De Ark, in het vervolg 
wordt in het buurthuis De Helpen gekookt en gegeten. 
De kookgroep bestond uit 6 personen. 
 

Filmavonden 
In 2022 zijn vier films vertoond, steeds op de vrijdagavond. Op 18 
maart Corpus Christi, op 24 juni Les Choristes, op 30 september 
Nomadland en op 11 november The father. Het aantal bezoekers 
varieert nogal: van 20 tot zo'n 35 personen. Relatief recente films, 
zoals de laatste twee, trekken ook meer bezoekers van buiten de 
eigen kring, al zijn de publiciteitsmogelijkheden voor de 
filmavonden gering. 
 

Van externe bezoekers is een mailinglijst gemaakt die we kunnen 
gebruiken. 
Er is ook een kijkje genomen bij De Fontein, hier worden vaker films gedraaid, ook wel op middagen, 
maar gemiddeld voor zo'n 10 bezoekers. Het idee is om tips en evt. ook dvd's uit te wisselen. Bij De 
Fontein zijn ook vrijwilligers uit de wijk bij de organisatie betrokken. 
De techniekkant van de organisatie is nog wel een aandachtspunt. De catering is inmiddels goed 
geregeld. De filmavonden maken inmiddels onderdeel uit van de Culturele commissie. 
 

Brei- en haakgroep 
Het aantal breiende dames in de Zuiderflat wordt kleiner. De pandemie heeft daar invloed op gehad 
maar ook het klimmen van de jaren van de deelnemende dames speelt een rol. Toch werden en worden 
er nog steeds mutsen, kindertruitjes/truien, sjaals etc. gebreid. Eén van de bewoonsters leidt de 
breigroep in de Zuiderflat, maar zij realiseert zich dat het een wankel evenwicht is. 
Op de agenda van de wijkdiaconie zal de breiactiviteit nog een plaatsje houden. Zolang er dames breien 
voor het goede doel zal ervoor worden gezorgd dat de brei- en haakwerken worden gebracht naar een 
organisatie die zorgt dat ze terecht komen op een plaats waar ze worden gewaardeerd en gebruikt. 
Voorlopig is dat de Stichting Dorcashulp die projecten heeft in o.a. Oost-Europa. In 2022 is er weer 
tweemaal een voorraad gebreide spullen opgehaald en naar het inzameladres van Dorcashulp gebracht. 
 

Kerst Inn 
Na twee jaar 'stilte' vanwege corona, was er dit jaar weer de Kerst Inn op tweede kerstdag. 
Er kwamen ruim 40 mensen, het eten was lekker. De gedichtjes, de muziek en de kerstlunch maakten 
dat het een gezellig samenzijn was. Fijn is de ontmoeting met elkaar op tweede kerstdag. 
 
Omzien naar elkaar 
Telefoonkring 
De telefoonkring bestaat inmiddels ruim 8 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 goed wakker zijn geworden. 
De kring bestaat uit 4 personen, uitbreiding is zeker mogelijk. 
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. Er zijn 'spelregels' over de tijd 
waarop de kring 'draait' en wat te doen als er niet gereageerd wordt. Want daar gaat om: signaleren als 
er iets gebeurd is waardoor de gebelde niet zelf alarm kan slaan… 

Beeld uit de film Nomadland 
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Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, begin 2023 zal er weer een oproep in Kerk in Stad worden 
geplaatst. Als de kring groter wordt dan ca. 7 personen wordt een tweede kring gestart omdat het 
'rondbellen' ook binnen een afgesproken tijdsbestek moet plaatsvinden. 
Meer informatie over de telefoonkring is te krijgen via de diaconie. 
 
Paasgroetenactie 
Al meer dan tien jaar wordt voor patiënten in de Mesdagkliniek vanuit de wijkgemeente Groningen-Zuid 
de Paasgroetenactie gehouden. Kaarten worden voorzien van een groet en worden na de kerkdienst in 
de Mesdagkliniek uitgedeeld. De afgelopen jaren kon deze actie niet plaatsvinden vanwege de 
coronamaatregelen, maar dit jaar waren de kaarten weer welkom. Helaas konden de kaarten niet 
worden geschreven in de kerk, daarom hebben afgelopen jaar enkele leden van de Werkgroep Kerk in 
Actie/ZWO 35 kaarten voorzien van een bemoedigende groet. Patiënten weten zo dat er ook buiten de 
kliniek aan ze wordt gedacht. 
 

Vakantieweken / Het Vakantiebureau 
Het Vakantiebureau organiseert vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag. 
De vakantieweken vinden plaats in Doorn, Ermelo, 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 is na de coronaperiode weer langzaam op gang gekomen, afgelopen jaar zijn 2200 
gasten ontvangen waar dit normaal zo'n 2700 gasten per jaar waren. 
 
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 bestond aan het begin van 2022 uit 5 personen. Halverwege het jaar heeft één van de 
leden afscheid genomen van de werkgroep en is een nieuw lid aangesloten bij de werkgroep. 
 

Ieder jaar kiest de werkgroep de bestemming van een aantal deurcollectes. In 2022 waren dit de drie 
projecten die al een aantal jaren worden gesteund, te weten: 
 De Wusakile-gemeente van de Presbyterian Church of Zambia te Kitwe. Met name voor de 

ondersteuning van de bouw van de school die de gemeente op haar kerkterrein neerzet. Die bouw 
vordert gestaag. 

 Penduka ('Word Wakker'), een ontwikkelingsorganisatie door en voor vrouwen in Namibië, met 
daaraan gekoppeld een stichting in Nederland, gevestigd in Groningen. Tijdens de eerste zondag van 
april werd een presentatie over Penduka verzorgd en op 20 november zijn kleine cadeautjes verkocht 
die door de vrouwen zijn gemaakt. 

 De Stichting Kasih Bunda ('Moederliefde') die diverse sociale projecten in Indonesië, met name op 
Timor, ondersteunt. 

Daarnaast worden er door de stedelijke KiA/ZWO-werkgroepen elk jaar zo'n twaalf eerste collecten voor 
gezamenlijk uitgekozen doelen bestemd. Dit wordt stedelijk gecoördineerd. 
 

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. Groningen-
Zuid is één van de bij dit project betrokken gemeentes. Er werden twee stedelijke eerste collecten voor 
dit doel bestemd. Ook waren er twee gezamenlijke bijeenkomsten met andere kerken die bij dit 
initiatief betrokken zijn. 
 

Leden van de werkgroep KiA/ZWO hebben in 2022 ook weer meegedaan met het organiseren van de 
landelijke najaarscollecte voor vluchtelingkinderen in Griekenland en het collecteren zelf. 
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Vrede en gerechtigheid 
Opvang Asielzoekers 
Op verzoek van INLIA is in 2022 in de Immanuelkerk noodopvang georganiseerd voor asielzoekers 
waarvoor in Ter Apel geen plaats was. 
Op 5 september zijn 22 asielzoekers opgevangen: 7 mannen, 8 vrouwen en 7 kinderen. De mannen 
werden ondergebracht in zaal 5, de vrouwen en kinderen in zaal 7. Zaal 6 werd gebruikt als woon-
/eetzaal. Op 19 september is deze groep vertrokken naar de opvang in Zoutkamp. 
Op 5 december zijn 39 jongvolwassen (14 tot 17 jaar) opgevangen. Zij sliepen in de kerkzaal. Er was de 
hele tijd toezicht en medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgden voor een 
dagprogramma. Alles verliep soepel. Ze zijn op 8 december vertrokken naar Velsen. 
 

Bijzonder verheugend was dat voor de beide opgevangen groepen veel vrijwilligers, ook vanuit andere 
kerken, beschikbaar waren! 
 

Amnesty International 
Begin 2022 hadden we nog te maken met de coronamaatregelen, maar toen die werden opgeheven 
konden de schrijfacties voor Amnesty International weer plaatsvinden. Er zijn afgelopen jaar in totaal vijf 
schrijfacties gehouden. 
 

INLIA 
Vanuit de wijkgemeente Groningen-Zuid zijn 2 gemeenteleden de contactpersonen voor INLIA. In 
verband daarmee wonen ze ook de Regiovergaderingen van INLIA bij, de laatste tijd online. 
Het contact verloopt verder via de website van INLIA en af en toe verspreid INLIA een nieuwsbrief. 
Op maandag 19 december hebben medewerkers van INLIA een videoboodschap opgenomen in 
verschillende kerken die hun kerkgebouw hebben opengesteld om vluchtelingen onderdak te bieden. De 
Immanuelkerk was één van deze kerken. Het filmpje staat op de website van INLIA, zoeken op 
"Kerstgroet 2022". 
 
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 
De Groene werkgroep doet het onderhoud van de borders rond de 
Immanuelkerk: de planten worden verzorgd en gesnoeid en het onkruid wordt regelmatig gewied. 
In het kader van de gemeentelijke actie 'Operatie Steenbreek' werden in mei 2022 de twee door de 
(burgerlijke) gemeente toegezegde nieuwe borders aan de kant van het Overwinningsplein aangelegd. 
Nog dezelfde dag zijn de eerste van huis meegenomen planten erin gezet. In de dagen erna aangevuld 
met planten gekocht bij de Hortus en Rutgers tuincentrum in Eelde. 
 

Qua onderhoud was het een jaar min of meer als de voorgaande jaren. Behalve dan voor wat betreft het 
weghalen van het onkruid langs de kerkmuren: daarbij werd geholpen door een paar asielzoekers in de 
tijd dat zij werden opgevangen in de Immanuelkerk. 
Van het voor dit jaar beschikbare budget is verder allerlei tuingereedschap gekocht. Helaas is daarvan 
een aantal dingen uit de klokkentoren verdwenen (wordt gebruikt als 'gereedschapsschuur'). 
Afgelopen jaar is de werkgroep uitgebreid met twee personen, zodat de werkgroep nu uit zes personen 
bestaat. 
 

Groene Kerk 
In 2020 is de oecumenische denktank en inspiratiegroep Groen Geloven Groningen opgericht. Een 
oecumenische denktank met leden uit verschillende kerken. Groen Geloven Groningen wil een impuls 
geven op het gebied van groene kerk, duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Groen Geloven 
Groningen heeft ook een eigen website: www.groengelovengroningen.nl. 
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Twee leden van Groen Geloven Groningen (predikant Groningen-Zuid en pastor Hildegardparochie) 
hebben twee bijeenkomsten aangeboden in het kader van duurzaam leven. 
 

De werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente te Groningen (PGG) is in 2022 één keer bij 
elkaar geweest. Naast inventarisatie van de acties op het gebied van Groene kerk binnen de PGG wil de 
werkgroep ook bewustwording stimuleren, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops. 
Op 1 maart was Alfred Slomp in Groningen voor de workshop 'God in de supermarkt'. Deze workshop 
ging in op de vragen rond de keuzes die dagelijks in de supermarkt worden gemaakt: kies je voor lekker, 
goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en/of eerlijk voor de producent? 
De workshop 'God in de klimaatcrisis' werd op 17 november in de San Salvatorkerk gehouden. Deze 
workshop werd georganiseerd door Groen Geloven Groningen. In deze workshop werd gesproken en 
gediscussieerd over: hoe houd je hoop in onze snel veranderende wereld? Welke duurzame keuzes 
maken nu echt verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een duurzame beweging op 
gang? 
 

Er zijn in 2022 stappen gezet in het verder vergroenen van de Immanuelkerk. Binnen de liturgie van het 
Heilig Avondmaal is in het kader van bewustwording aandacht geschonken aan het gebruik van Fair 
Trade wijn als avondmaalswijn. 
 
Samenwerken 
Diaconaal Platform 
In het Diaconaal Platform wordt stedelijk samengewerkt tussen verschillende kerkgemeenschappen. Het 
doel van het Diaconaal Platform is - zoveel als mogelijk - de deelnemende kerken te informeren over de 
diverse diaconale activiteiten die in de stad plaatsvinden, 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 2022 was er op 6 oktober, na 3 jaar corona, weer een Diaconaal Platform bij het Leger des Heils. Er 
werd gesproken over de rol van de kerk in de stad anno 2022. Er was aandacht voor energiearmoede en 
er waren diverse praktische workshops over het Exposure-project, over energiearmoede door de 
Stichting Present en Missie 050 om handvaten te geven om erachter te komen wie hulp nodig zou 
kunnen hebben. 
 

Groningen-Zuid 
De contacten met instellingen, organisaties en groepen die actief zijn in Groningen-Zuid zijn afgelopen 
jaar versterkt. Dit draagt bij aan het 'zicht' op wat en wie er speelt in onze wijk (de 'sociale kaart'). 
 

Gemeente Groningen, team Zuid 
Op 17 mei, 27 oktober en 30 november waren diakenen aanwezig bij bijeenkomsten die door 'team 
Zuid' van de gemeente Groningen werden georganiseerd en waar steeds zo'n 20 verschillende partijen 
aanwezig waren. Opmerkelijk genoeg waren wij als enige kerk uit Zuid aanwezig. 
 

WIJ Groningen-Zuid 
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 WIJ-teams die zich op de buurten in Groningen-Zuid richten. 
Met WIJ Groningen-Zuid zijn er twee overleggen geweest. Eén overleg was bedoeld om elkaar beter te 
leren kennen en te informeren. Het andere overleg was specifiek gewijd aan Waardevol Zuid (samen 
met een predikant). Dit laatste wordt in 2023 samen verder uitgerold. 
 

Samen met WIJ en andere kerken in Corpus den Hoorn hebben we op 12 maart met een aantal 
vrijwilligers weer meegedaan met NLdoet. 
Ook het Taalcafé, waar de Nederlandse taal wordt geoefend met buitenlandse gasten, liep heel goed. 
Het Taalcafé, waar wij actief met voldoende vrijwilligers aan meedoen, is eveneens een gezamenlijk 
initiatief met WIJ. 
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Op 3 mei en 19 oktober vond het Kleurrijk Buffet plaats. Met gasten van de Landelijke Voorziening voor 
Vreemdelingen, het Taalcafé en het Kledingruil-café kon men genieten van heerlijke koude en warme 
gerechten, gemaakt door gemeenteleden en een aantal gasten. Ook de ontmoetingen zijn deze avonden 
heel waardevol. 
 

Diaconale project gericht op kinderen 
In het kader van diaconale projecten gericht op kinderen heeft de wijkdiaconie de afgelopen jaren, door 
het bekostigen van een gezond ontbijt, wekelijks ondersteuning gegeven aan kinderen. Dit is inmiddels 
overgenomen door andere fondsen. Als vervolg wordt nu een traktatiekast mogelijk gemaakt voor 
kinderen die anders niet kunnen trakteren en een cadeaukast voor kinderen die anders niet naar 
verjaardagsfeestjes kunnen gaan omdat ze geen cadeautje voor de jarige kunnen kopen. 
 

Warme Kamers 
Eind november heeft de Immanuelkerk, net als het buurtcentrum 'de Semmelstee', zich aangesloten bij 
de 'Warme Kamers'-actie van het Leger des Heils. Buurtbewoners die in verband met de energiekosten 
de verwarming laag hebben staan of willen zetten kunnen drie keer per week een paar uurtjes 'warm 
zitten' met koffie en koek. 
 
Organisatie 
De belangrijkste zaken in de organisatie van de diaconie waren in 2022 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 online 
vergaderingen. In december hebben we elkaar ontmoet aan tafel bij de Happietaria. 
 

De voorzitter en afwisselend één van de diakenen vertegenwoordigen de diaconie in de kleine 
kerkenraad. 
Met het terugtreden van de diaken die ook scriba was, was er geen vertegenwoordiging meer van de 
diaconie in het moderamen van de wijkgemeente. Omdat een 'kort lijntje' tussen de diaconie en het 
moderamen als wenselijk en belangrijk wordt gezien neemt één van de diakenen sinds 1 november deel 
aan de vergaderingen van het moderamen. Dit helpt om een duidelijk beeld te hebben van wat er 
allemaal in de kerk speelt en om dit mee te nemen naar de diaconie; en andersom natuurlijk. 
 

College van Diakenen 
De diaconieën van de Protestante wijkgemeenten in Groningen werken samen in het College van 
Diakenen (CvD). Eén van de diakenen vertegenwoordigt de diaconie van Groningen-Zuid in het CvD. 
 

Beleid 
Het CvD heeft in 2021 een nieuw beleidsplan gelanceerd waarin ze aangeven dat ze van een 'inzet van 
diaconaal vermogen voor goede doelen' toe willen naar 'vernieuwende activiteiten' op twee fronten: 
 Versterken van de kernfunctie: diaconaat in ontwikkeling met meerjarige toezeggingen. 
 Versterken van de netwerkfunctie: netwerken in Stad en wijk. 
Eén van de uitingen hiervan werd de opzet van Salmagundi als werk- en dagbestedingsplek (zie 
https://salmagundi-living.nl/dinercafe/Samalgundi). Daarnaast is het Exposure-project gestart waarin 
verkenners hun oor te luisteren leggen in een wijk. 
 

Exposure-project / Kijk op de Wijk 
In 2021 is vanuit het CvD het Exposure-project gestart met op wijkniveau de inzet van verkenners in de 
Wijert-Noord. De ervaringen hier zijn daarna besproken met diverse instanties en met de wijkdiaconie. 
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Op 15 mei is hier een diaconale dienst aan gewijd. Daarna zijn twee kerkgangers en twee wijkgenoten 
actief geworden als verkenners. Bedoeling is om hier in de wijk Groningen-Zuid een vervolg aan te geven 
onder de noemer "Kijk op de Wijk" waarin het overleg wordt gezocht met verschillende instanties in de 
wijk zoals WIJ Groningen en met andere kerken. 
Als wijkdiaconie werken we hiernaast aan de sociale kaart van onze wijk om na te gaan in welke wijk 
onze hulp nodig zou kunnen zijn en leggen ons oor verder te luisteren op de manier van het Exposure-
project. 
 

Stedelijk collecterooster 
In 2022 is door het CvD ook gekeken naar de manier waarop het stedelijk collecterooster wordt 
samengesteld en wat hierin de relatie is tot de wijkdiaconieën. Er is gediscussieerd over de frequentie 
van de inzameling voor het Stedelijk Kerkenwerk. Er zijn criteria voor de selectie van doelen opgesteld 
en er is een toelichting op de werkwijze geschreven en gedeeld met de wijkdiaconieën. De Algemene 
Kerkenraad stelt uiteindelijk het definitieve collecterooster vast. 
 

Ter illustratie de criteria voor de selectie van goede doelen. 
De algemene criteria voor de beoordeling van een aanvraag om (financiële) steun zijn: 
1. Staat het diaconale karakter van de instelling buiten twijfel? 
2. Is er voldoende betrokkenheid en draagvlak bij de gevende en bij de ontvangende gemeenschap 

aanwezig c.q. te verkrijgen? 
3. Bestaat er voldoende duidelijkheid over de doelstelling, de inkomsten en de besteding van de 

gelden en is de verzoekende instelling kostenbewust? 
4. Wordt de verzoekende instelling volgens economische principes gemanaged? Bij voorkeur ANBI-

status of CBF-keurmerk. 
 

Specifiek voor het CvD / Groningen-Zuid zijn de aanvullende criteria: 
1. Past het doel in het beleidsplan 
2. Zijn het doelen met een link of basis in (de provincie) Groningen? 
3. Gaat het om noodhulp wereldwijd (o.a. Oekraïne)? 
 

Communicatie 
Begin 2022 is het Jaarverslag 2021 gepubliceerd waarin een overzicht is gegeven van de diverse 
diaconale activiteiten die in de wijkgemeente, door de diaconie, of onder de verantwoordelijkheid van 
de diaconie, in 2021 zijn uitgevoerd. 
 

Financiën 
De financiële middelen van de diaconie zijn afkomstig van het stedelijk College van Diakenen. Met de 
Begroting 2022 is een inschatting gegeven van de middelen die nodig zijn om invulling te geven aan onze 
plannen. Met de Jaarrekening 2022 wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke uitgaven in 2022. 
De functie van penningmeester van de wijkdiaconie was gedurende het gehele jaar 2022 vacant. Diverse 
pogingen in de vorm van algemene oproepen en persoonlijke gesprekken hebben nog niet geleid tot 
een nieuwe penningmeester. 
 

Samenstelling diaconie 
De diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid bestond in 2022 uit: 

 Lammert Been 
 Ina Cremer 
 Nico Haakma (secretariaat) 
 Lidia van Huizen (College van Diakenen) 
 Jan van der Leek (vanaf februari, afgevaardigde moderamen) 
 Esther Nanere 
 Trijnie Oldenziel 
 Sjaak Otten 
 Alfred Vegter (voorzitter en penningmeester a.i.) 

 

In 2022 hebben twee diakenen afscheid genomen van de diaconie. 
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Deze diakenen worden geweldig ondersteund door een grote 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 beperkingen, in 2022 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 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. 


