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Jaarverslag 2019   

Diaconie Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid 
 

Inleiding 
Dit is het jaarverslag over 2019 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 2019 zijn uitgevoerd. 

 

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de diaconale activiteiten die in, rond en vanuit De Ark én de 

Immanuelkerk hebben plaatsgevonden. Dit jaarverslag geeft hiermee een beeld van het vele werk dat in 

2019 in Groningen-Zuid is gedaan. Daarmee is dit ook een verantwoording van hoe de diaconie het 

afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan haar opdracht in de buurt, in de Stad en voor de wereld. 

 

Aandachtsgebieden 
Tot het werkterrein van de diaconie behoren zeer vele en diverse aandachtsgebieden. Van deze 

aandachtsgebieden wordt hierna een korte beschrijving gegeven. 

 

Werkgroep Collecten (coördinatie: Bonny Leenstra, Dineke Hoving-Schat, Robert Faber) 

De Werkgroep Collecten doet voorstellen voor de collectedoelen van de vrije collecten en de 

deurcollecten in de Immanuelkerk en in De Ark. Voor deze collecten bepaalt de diaconie zelf het doel. 

Voor de vrije collecten wordt het liefst een regionaal doel gekozen, want 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 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 bestemming van alle andere collecten wordt, in overleg met de wijkgemeenten, door het Stedelijk 

College van Diakenen ingevuld. 

 

De Werkgroep Collecten zorgt er voor dat de diakenen, voor de afkondigingen tijdens de kerkdienst, de 

benodigde informatie over de zelf bepaalde collectedoelen hebben. Ook is de Werkgroep ervoor 

verantwoordelijk dat de gemeenteleden worden geïnformeerd over de collectedoelen en worden 

betrokken bij het diaconale gebeuren. De gemeente krijgt daarvoor o.a. uitleg over het doel van de 

collecte door artikelen bij de wijkberichten in de Kerk in Stad (KiS). Daarnaast krijgt de gemeente over 

sommige doelen extra informatie met een filmpje op de beamer, met een kraampje in de kerk of met 

foldermateriaal. 

 

In De Ark was de opbrengst van de deurcollecte nog gedurende een half jaar bestemd voor één bepaald 

doel. In 2019 waren dat de volgende doelen: 

• De kledingbank Maxima. Hier mogen mensen die gebruik maken van de Voedselbank gratis kleding 

halen (van september 2018 tot en met februari 2019). 

• De Stichting PhySCI die zich in Bangladesh en Nepal inzet voor kinderen met een lichamelijke of 

verstandelijke beperking (van maart 2019 tot en met augustus 2019). 

In verband met de fusie is vanaf september 2019 met een volledig gezamenlijk collecterooster gewerkt: 

de opbrengst van de deurcollecte in de maandelijkse dienst in De Ark en in de Immanuelkerk is bestemd 

voor hetzelfde doel. 

 

Vrije collecten en deurcollecten 

De opbrengsten van de vrije collecten en deurcollecten waren in 2019 de volgende. 
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Deurcollecten Doel Opbrengst 

Januari Stichting INLIA € 758,35 

Januari (31) en februari Stichting Mamana € 923,97 

Januari en februari Kledingbank Maxima (deurcollecten in De Ark) € 201,23 

Maart (3) Bed-Bad-Brood € 174,80 

Maart en april (7, 14) Wusakile gemeente, Kitwe, Zambia € 1112,40 

April (21, 28) Stichting Penduka, Namibië € 385,41 

Mei Het Vakantiebureau € 666,09 

Juni World Servants € 462,30 

Juli Edukans € 194,90 

Augustus Dorcas € 479,50 

Maart t/m september Stichting PhySCI (deurcollecten in De Ark) € 1373,92 

September Just Diggit € 695,17 

Oktober Kasih Bunda € 789,50 

November The future in our hands € 882,54 

December Voedselpakketten Oost-Europa € 1361,90 

 

Vrije collecten Doel Opbrengst 

10 februari EduMais € 261,45 

18 en 20 april, 30 mei Kinderfonds MAMAS € 171,94 

16 juni Het vergeten kind (collecte in de kinderkerk dienst) € 168,60 

21 juli Stichting Pax Kinderhulp € 212,42 

8 september Solidaridad € 248,20 

15 december Noodhulp Molukken € 80,50 

31 december Chavah € 38,70 

 

Giften 

In aanvulling op de collecten in de diensten hebben we dit jaar giften ontvangen die bestemd waren 

voor: 

- Voedselbank € 462,48 

- Kindertehuis Ashirvad € 60,00 

- Dorcas € 100,00 

- Stichting INLIA € 100,00 

 

Overige opbrengsten 

Naast de collecten en giften zijn in 2019 ook de volgende acties geweest: 

- Inzameling in de 40-dagentijd € 522,11 

(Ingezameld via de spaardoosjes, bestemd voor het tegengaan van kinderarbeid in India.) 

- De doorlopende inzameling van levensmiddelen en verzorgingsproducten voor de Voedselbank. 

- De Actie Vakantietas waarmee 75 rugzakjes vol vakantieplezier zijn bezorgd bij kinderen uit gezinnen 

die afhankelijk zijn van de Voedselbank. 

- Inzameling van spijkerbroeken, sjaals, mutsen, truien, handschoenen, sokken en winterjassen voor 

De Open Hof, de opvang voor dak- en thuislozen aan de Spilsluizen. Er is zelfs zoveel kleding 

ingebracht dat we ook de Bed-Bad-Brood voorziening én 't Ruilertje hiervan hebben kunnen 

voorzien. 

 

Door gemeenteleden is spontaan op deze acties gereageerd en veel gegeven. De ontvangers waren er 

bijzonder blij mee. 

 

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. Wij zijn heel blij met de ondersteuning van deze hulpcollectanten. 
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Voedselbank (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 

In navolging van De Ark is in 2018 ook in de Immanuelkerk gestart met een permanente inzameling voor 

de Voedselbank. Dit omdat steeds meer mensen een beroep moeten doen op de Voedselbank en er dus 

steeds meer goederen nodig zijn. Sinds september staat de Voedselbankkraam in de kerk (stond 

voorheen in De Ark) waar mensen hun houdbare producten kunnen inleveren en informatie beschikbaar 

is over de Voedselbank. Veel gemeenteleden dragen bij aan deze inzamelingsactie! Als de kraam vol is 

wordt de Voedselbank gebeld en worden de producten opgehaald. 

 

't Ruilertje (coördinatie: Annemarie Wiersma) 

't Ruilertje, een ruilbeurs voor goede gebruikte kleding en speelgoed, is elke vrijdagmiddag geopend, 

behalve in de schoolvakanties. Vrijwilligers van verschillende achtergrond zorgen dat dit project draait. 

Eind 2019 is een nieuwe coördinator aangetreden. Na de laatste openingsmiddag van 2019, op 20 

december, is een vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Er zijn momenteel voldoende vrijwilligers. Er is 

meer dan voldoende inbreng van kleding. Wel is het noodzakelijk scherp te blijven letten op de kwaliteit 

en bruikbaarheid van de kleding. Over heel 2019 blijkt een toename van het aantal bezoekers dat niet 

komt om kleding te ruilen, maar voor een kop thee of koffie en een gesprek. 't Ruilertje lijkt zo een 

dubbele functie te krijgen. 

 

Kerstpakkettenactie (coördinatie: Elly Bos, Dineke Hoving-Schat, Alida Vonk) 

In 2019 is opnieuw een Kerstpakkettenactie gehouden. Er zijn veel spullen binnengekomen, waaronder 

enkele complete kerstpakketten. Er waren veel goederen om te verdelen. Etenswaren, lekkernijen, jam, 

wat speelgoed, kaarsen etc. 

Met alle ingebrachte spullen zijn 34 pakketten samengesteld. Die pakketten zijn vlak voor de kerstdagen 

door vier chauffeurs bezorgd bij de mensen die wel een extraatje of wat extra aandacht kunnen 

gebruiken. Bij adressen zowel van binnen als buiten de wijkgemeente. Zo weten ze dat we aan hen 

denken, zeker in deze dagen. 

 

Roma/Riepe-verkopers (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Elly Bos) 

In 2019 is er twee keer een actie geweest voor de Roma die De Riepe verkopen. Voor de zomervakantie 

zijn ruim 60 (!) cadeautasjes gemaakt voor de kinderen van de Roma. In de tasjes zat speelgoed, knutsel- 

en tekenmateriaal en iets lekkers. 

Voor de kerst zijn er zo'n 75 pakketjes voor de volwassenen gemaakt van een opbergdoos met wat leuke 

spulletjes erin; wat snoepgoed, kerstchocolade, doucheschuim, iets voor kinderen, etc. 

Deze acties worden uitgevoerd in samenwerking met de mensen van het verdeelpunt van De Riepe. Zij 

kennen de doelgroep en zorgen voor de verspreiding. Volgens hen zijn de pakketjes enthousiast 

ontvangen door De Riepe-verkopers. 

 

Inzameling kaarten, postzegels, doppen etc. (coördinatie: Conny Hooijer-Westdijk) 

Het verzamelen van Douwe Egberts koffie- en theepunten loopt goed, evenals het inzamelen van plastic 

doppen. De DE-punten worden bij de Voedselbank ingeleverd die deze kan omruilen voor pakken koffie. 

Met het verzamelen van doppen wordt de Stichting Blindengeleidehonden gesteund. 

 

De inzameling van ansichtkaarten en postzegels loopt terug. Dat hangt waarschijnlijk samen met de 

maatschappelijke trend van afname van communicatie per post. Sieka Fiks zorgt voor de afwikkeling van 

deze inzameling. 

 

De box voor gebruikte mobieltjes en cartridges moest dit jaar twee maal worden geleegd. Conny 

Hooijer-Westdijk zorgt voor de verdere afwikkeling en transport naar het inzamelpunt voor Groningen. 

Vergeleken met 2018 kwamen er minder mobiele telefoons en meer cartridges in de box. 

De opbrengst komt ten goede aan Kerk in Actie. In 2018 was de (landelijke) opbrengst van deze 

inzamelingsacties € 28.969. Een heel mooi bedrag! 

 

Werkgroep "Stille Hulp" (coördinatie: Alfred Vegter, Rients Jansma, Esther Nanere, Bonny Leenstra) 

Stille hulp wordt gedragen door de gemeente en (mede) genoemd als bestemming voor de giften die 

binnenkomen. Logischerwijs wordt er gezwegen over de persoonlijke informatie rondom stille hulp en 
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worden de hulpvragen anoniem besproken. Wanneer er een stille hulp verzoek wordt ingediend, wordt 

de betreffende persoon bezocht door, bij voorkeur, twee diakenen om de situatie in een persoonlijk 

gesprek te bespreken en verder te onderzoeken. Belangrijk is hierbij te benadrukken dat dit niet alleen 

om financiële ondersteuning gaat, maar ook andere vormen van dienstverlening kan betreffen. Bv. 

wijzen op mogelijkheden, formulieren invullen, instanties benaderen, overzicht creëren, de weg wijzen 

enz. 

 

Stille hulp verzoeken van meer dan € 500,- worden wijkoverstijgend behandeld door de Werkgroep Stille 

Hulp van het Stedelijk College van Diakenen. De diaken uit de wijk kan dan als tussenpersoon fungeren. 

 

WIJ Corpus den Hoorn / De Wijert (coördinatie: Dineke Hoving-Schat, Conny Hooijer-Westdijk) 

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 

Op 16 maart deden we in Corpus den Hoorn met diverse kerken en organisaties mee aan het project 

"NL-doet". Door veel vrijwilligers werd o.a. de wijk schoongemaakt, werden bezoekjes gebracht en 

werden plantjes uitgedeeld. 

Ook doen we actief mee aan het Taalcafé bij WIJ, waar op een ongedwongen manier de Nederlandse 

taal wordt geoefend met buitenlandse gasten. 

Met de gasten van het Taalcafé, de Bed-Bad-Brood opvang en de wekelijkse kledingbeurs 't Ruilertje 

hebben we, onder de naam "Kleurrijk Buffet", het afgelopen jaar 3 keer zeer succesvolle eetavonden 

gehouden in de Immanuelkerk. Hierbij kon men genieten van diverse heerlijke warme en koude 

gerechten, gemaakt door gemeenteleden en sommige gasten. 

 

WIJ - De Wijert 

Directe contacten met het WIJ-team van De Wijert zijn er in 2019 niet geweest. In De Wijert is wel 

gewerkt aan het zoeken van contact met organisaties die kunnen helpen zicht te krijgen op waar hulp 

nodig is. 

 

Tijdens het overleg met de diaconaal predikanten is de suggestie gedaan om contact te leggen met de 

christelijke basisschool De Tamarisk, locatie De Wijert. Via dit contact krijgen we een beeld van de 

behoefte aan (diaconale) ondersteuning bij schoolkinderen en hun ouders/verzorgers. De schoolleiding 

en leerkrachten zien zich voor uitdagingen geplaatst waar de diaconie wellicht hulp bij kan bieden. De 

school is erg blij met dit contact. Het eerste gesprek, in het najaar, leverde een aantal vragen op die 

door de diaconie verder worden uitgewerkt. 

 

Eind november zijn groepen van De Tamarisk uitgenodigd een bezoek te brengen aan de Kerststal in de 

hal van de Immanuelkerk. Op 9 en 10 december hebben vier groepen leerlingen (in totaal 86 kinderen) 

met begeleiders de Kerststal bekeken. De leerlingen vonden het erg leuk en stelden verrassende vragen. 

Na het bezoek kregen ze iets te drinken en wat lekkers. De kinderen kregen een bouwplaat van een 

Kerststal of een Kerstnummer van Alef mee (beide uitgaven van het Nederlands Bijbelgenootschap). 

 

Kerken in Groningen-Zuid (contactpersoon: Conny Hooijer-Westdijk) 

In 2019 is er geen bijeenkomst georganiseerd van de verschillende diaconieën in Groningen-Zuid. 

 

Diaconaal Platform (contactpersoon: Alfred Vegter) 

Het doel van dit platform is zoveel als mogelijk de Stadsbreed deelnemende kerken te informeren over 

de diverse activiteiten die verricht worden, inzet en activiteiten waar mogelijk op elkaar af te stemmen 

en soms te combineren. Daarnaast wordt via dit platform aandacht gevraagd bij politieke beleidsmakers 

in de stad Groningen. In het voorjaar van 2019 is dit platform eenmaal bijeen geweest. De belangrijkste 

ontwikkeling die hier te melden is, is de opening van het Overweeghuis te Groningen; een plek waar 

prostituees tot rust kunnen komen en overwegen hoe het verder moet. Dit Overweeghuis is in 2019 
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bekroond met de vrijwilligersprijs van de Christen Unie. Voor nadere informatie: zie de facebook-pagina 

van het Overweeghuis. 

 

Open Kerk op woensdag (coördinatie: Jannet Veenstra) 

De belangstelling voor de Open Kerk op woensdag is ook in 2019 vrij constant gebleven. Met enige 

regelmaat komen er nieuwe mensen (meestal door van mond tot mond-reclame). Maar ook vallen er 

mensen af door verhuizing of overlijden. 

Wekelijks bezoeken zo'n 10 tot 20 mensen de Open Kerk voor een praatje en een kop koffie. Er zijn 

enkele mensen die af en toe komen en alleen in het stiltecentrum een kaars aansteken en daar een 

poosje mijmeren. Soms ontstaat er dan een persoonlijk gesprek. 

Tot nu is de groep vrijwilligers die dienstdoen in de Open Kerk groot genoeg en vult zichzelf aan als dat 

nodig is. 

De overgang van 'koffieochtend' naar 'soeptijd' verloopt prima. De 'soepeuro's voor de personen voor 

wie de bijdrage die voor de soep wordt gevraagd te hoog is liggen nog op de bekende plek. Er wordt niet 

veel gebruik van gemaakt, maar de vrijwilligers en beheerder weten waar ze te vinden zijn. Enkele 

personen krijgen af en toe onopvallend € 1,50 zodat ze zelf de soep kunnen betalen en ook een tweede 

kop kunnen nemen. 

 

Pleindiner (coördinatie: Harryette van den Broek - Vogelzang) 

Al bijna vijf jaar lang wordt iedere maand het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk. Elke keer zijn er 

zo'n 35 mensen, in leeftijd variërend van 30 tot ruim 80 jaar, die samen eten. Een groep van 6 

enthousiaste vrijwilligers maakt een verse warme maaltijd voor iedereen die mee wil eten. De Hollandse 

keuken wordt daarbij afgewisseld met pasta, een rijstgerecht of iets anders. Afsluitend wordt een toetje 

geserveerd en een heerlijk kopje koffie of thee. Per maaltijd wordt € 5,00 gevraagd. 

 

Van de opbrengst van het Pleindiner kopen we de ingrediënten voor de maaltijden in. Afgelopen jaar is 

daar ook aanvullend keukenmateriaal, servies dat moest worden vervangen en een aantal 

warmhoudbakken van aangeschaft. 

 

In 2019 is drie keer vergaderd, verder overleg gebeurt tijdens het koken en via WhatsApp. Het seizoen is 

ook in 2019 afgesloten met het traditionele feestelijke voorjaarsbuffet. 

In 2019 heeft Nynke Stellingwerf afscheid genomen als vrijwilligster. Gelukkig hebben we een 

vervangster kunnen vinden: Ietje Kooistra. Daar zijn we erg blij mee. 

 

Maaltijden in De Ark (coördinatie: Lenie Kuizenga) 

In De Ark worden goed bezochte en bijzonder gewaardeerde maaltijden verzorgd. Eind juni 2019 stopte, 

na jaren van grote inzet, de maaltijdgroep met het koken van maaltijden. Om het gezamenlijk eten toch 

voort te kunnen zetten is een nieuwe groep geformeerd die deze taak op zich wilde nemen. 

Op 6 november was de eerste maaltijd met de nieuwe formatie, in een iets gewijzigde opzet. Er waren 

43 mensen en ze hebben heerlijk gegeten. Ook was men te spreken over de veranderingen. Op 18 

december was er een, vanwege Kerst, iets uitgebreidere maaltijd. Met een kerstverhaal en liederen die 

werden gezongen. Er was een goede sfeer, kaarsjes op tafel, de boom die brandde. Met elkaar eten 

doet een mens goed. 

 

Filmmiddagen (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 

In de stille zomerperiode zijn er op donderdag 11 juli en op donderdag 29 augustus weer filmmiddagen 

gehouden in de Immanuelkerk. Onder het genot van koffie of thee en in de pauze een hapje en drankje 

werden deze filmvoorstellingen redelijk tot goed bezocht. 

 

Filmavonden (coördinatie: Jan Wijbenga) 

In het afgelopen jaar zijn er vijf speelfilms vertoond: Visages Villages, After Life, Broken flowers, 

Shoplifters en Greenbook. De opkomst was wisselend: tussen de 15 en 35 mensen per keer. Geregeld 

schuiven ook buurtgenoten aan. De vertoningen zijn op vrijdagavond. Jan Wijbenga programmeert en 

doet de publiciteit en Derk Jan en Tineke Land zorgen voor de organisatie op de avond zelf. Er is altijd 
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een korte pauze en ook gelegenheid om na te praten. Na de zomer is de entree vastgesteld op € 4,- 

inclusief koffie/thee. 

Om en om met de speelfilms worden op vrijdagavonden ook muziekfilms vertoond. De organisatie van 

deze avonden is in handen van Ton Grimmius en Derk Jan Land. 

 

Creatieve activiteiten / knutsel- en handwerkgroep (coördinatie: Conny Hooijer-Westdijk) 

In het voorjaar bleek er geen belangstelling meer te zijn voor creatieve activiteiten op de 

woensdagochtend. In het najaar is er opnieuw een oproep geplaatst in Kerk in Stad. Dit leverde geen 

reacties op. De Kerststal die in 2018 door de handwerkgroep is gemaakt is ook dit jaar geplaatst in de 

hal van de Immanuelkerk en door velen bewonderd. 

 

Brei- en haakgroep (Jannet Veenstra houdt een "vinger aan de pols") 

Voor 2019 is er ten aanzien van de breigroep in de Zuiderflat niets veranderd. Een groepje dames in de 

Zuiderflat breit nog lustig aan mutsen, kindertruitjes/truien, sjaals etc. De dames komen wekelijks bij 

elkaar en breien buiten die woensdagbijeenkomst thuis ook nog vrolijk verder. Mevrouw Van Werven 

uit de Zuiderflat coördineert de groep. De groep is het afgelopen jaar wel iets kleiner geworden door het 

overlijden of verhuizen van enkele dames. 

Op de agenda van de wijkdiaconie zal de breiactiviteit nog een plaatsje houden, want zolang er dames 

breien voor het goede doel zal, namens de diaconie, Jannet Veenstra zorgen dat de brei- en haakwerken 

gebracht worden naar een organisatie die zorgt dat ze terecht komen op een plaats waar ze 

gewaardeerd en gebruikt worden. Voorlopig is dat de Stichting Dorcas Hulp die projecten heeft in o.a. 

Oost-Europa. In 2019 is er weer twee maal een voorraad gebreide spullen naar het inzameladres van 

Dorcas Hulp gebracht. 

 

Kerst Inn (coördinatie: Dineke Hoving-Schat) 

Voor de vierde keer is in de Immanuelkerk de Kerst Inn gehouden. Voor de tweede keer op 2e Kerstdag 

omdat dit voor veel mensen een "stille" dag is en omdat dit organisatorisch handiger is dan op 1e 

Kerstdag. Vanaf 11 uur stond de koffie met iets lekkers klaar en daarna konden de 60 (!) aanwezigen 

genieten van een lekkere lunch en van de ontmoeting, muziek, verhalen en gedichten. 

Met hulp van vrijwilligers van de Open Kerk, 't Ruilertje en vier diakenen is de Kerst Inn heel goed 

verlopen. 

 

Autodienst (coördinatie: Margriet Nijkamp) 

Er is veel belangstelling om op zondagochtend opgehaald te worden voor de kerkdienst. Voor de 

betrokken gemeenteleden is dit ook enorm belangrijk, het alternatief is immers dat ze niet meer in de 

kerk komen. 

In verband met de fusie met De Ark rijdt er nu zondags een vijfde auto. Zo'n 20 vrijwillige chauffeurs zijn 

ingeroosterd, gemiddeld rijdt iedere chauffeur eens in de vier weken. We zijn erg blij dat dit werk kan 

worden gedaan. 

De coördinatie en inroostering (altijd weer een lastige klus) is sinds september 2019 in handen van 

Margriet Nijkamp, die dit heeft overgenomen van Jan Wijbenga en Henk Wieringa. 

 

Kerkradio (contactpersonen: Wim Bussemaker en Derk Jan Land) 

Momenteel zijn er voor de kerkradio 12 vaste aansluitingen met een kastje. Per aansluiting zijn er meer 

luisteraars, het totaal aantal luisteraars wordt dan ook op meer dan 25 geschat. 

Naast via de kerkradio is er ook de mogelijkheid de kerkdiensten via een internetverbinding live of 

achteraf te volgen. Hiervan wordt op verschillende adressen gebruik gemaakt. 

 

Koffiedrinken na de kerkdienst (coördinatie: Coby Mulder, aanspreekpunt diaconie: Alida Vonk) 

De gemeenteleden in de Immanuelkerk worden aan het einde van de kerkdienst uitgenodigd om elkaar 

te ontmoeten onder het genot van koffie/thee of limonade. Sinds begin 2019 is er een nieuwe 

coördinator voor het koffiedrinken: Coby Mulder. Zij maakt de roosters voor de koffiedienst. Er zijn zo'n 

15 personen die hieraan meewerken. Zij rouleren elke week zodat een ieder 1x in de 7 à 8 weken aan de 

beurt is. Dit is de afgelopen tijd prima verlopen, onderling werd wel geruild als dat nodig was. Sinds de 
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fusie met De Ark draaien ook gemeenteleden uit de (voormalige) Ark-gemeente mee met de 

koffiedienst. Hier zijn wij erg blij mee. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat er 2 mensen willen stoppen. Reden hiervoor is onder andere dat het 

in en uit de afwasmachine halen van de bakken te zwaar wordt. Er is dus weer versterking van het team 

nodig. 

 

Telefoonkring (coördinatie: Jannet Veenstra) 

De telefoonkring bestaat ondertussen ruim 5 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. Aan het eind van 2019 bestond de kring uit vier personen door verhuizen en overlijden vielen 

er twee deelnemers af. 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 een afgesproken tijdsbestek moet plaatsvinden. 

 

Vakantieweken (coördinatie: Trijnie Oldenziel, Dineke Hoving-Schat) 

In 2019 heeft enthousiaste vrijwilliger Trijnie Oldenziel, in plaats van met een centrale presentatie over 

de diaconale vakantieweken, mensen persoonlijk benaderd. Via de Open Kerk, de pastores en de 

diakenen krijgt zij namen van eventuele gasten. In 2019 zijn enkele mensen van onze wijkgemeente naar 

een diaconale vakantieweek geweest. 

 

Werkgroep Kerk in Actie / ZWO 

Doelstelling 

Van het drieluik van het motto van de wijkgemeente "Kerk in de buurt, stem in de stad, werk in de 

wereld" richt de werkgroep zich op het derde. Ze ondersteunt het werelddiaconaal handelen van de 

gemeente en wil bijdragen aan de toerusting van de gemeente tot wereldlijk denken en plaatselijk 

handelen. 

 

Leden werkgroep 

De werkgroep begon in 2019 met zes personen: Ineke Bremer, Geja Doosje, Kitty Keegstra-Michel, 

Bonny Leenstra, Lammert Been en Rients Jansma. Wegens verhuizing is de laatste halverwege het jaar 

uitgestapt, met een afscheidsetentje op 22 mei. 

 

Collecten en 'Visk'-gelden 

Ieder jaar kiest de werkgroep de bestemming voor een aantal deurcollecten. In 2019 waren die bestemd 

voor: 

• De Wusakile-gemeente van de Presbyterian Church of Zambia te Kitwe (gedurende de 40-dagentijd). 

Met name voor de ondersteuning van een school die de gemeente op haar kerkterrein bouwt. Foto's 

van de stand van zaken zijn opgehangen in de kerk. 

• De Stichting Kasih Bunda ('Moederliefde') die diverse sociale projecten in Indonesië, vooral op Timor, 

ondersteunt. 

 

In De Ark was de opbrengst van de deurcollecte het eerste halfjaar voor de stichting PhySCI. Deze houdt 

zich bezig met kinderen met een beperking in Bangladesh. Na de dienst van 1 december is er in de 

Immanuelkerk een goed verlopen cadeau-verkoopactie gehouden voor ditzelfde doel. 

 

Daarnaast worden er elk jaar zo'n twaalf eerste collecten bestemd voor doelen die gezamenlijk zijn 

uitgekozen door de stedelijke KiA/ZWO-werkgroepen. Waar mogelijk werden deze onder de aandacht 

gebracht met een filmpje. 

 

In het verleden is door onze wijkgemeente geld ingezameld bestemd voor ondersteuning in Visk in de 

Oekraïne. Nadat de relatie met Visk werd beëindigd was van dit geld nog een flink bedrag over. Dit is de 

afgelopen jaren, in delen, bestemd voor gelijkwaardige doelen. Het laatste deel van deze Visk-gelden is 

nu, in december, via de Stichting Dorcas, bestemd voor de voedselpakkettenactie voor Oost-Europa. 
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Veertigdagentijd 

De deurcollectes van de veertigdagentijd zijn, als gezegd, besteed aan de Wusakile-gemeente te Kitwe, 

Zambia. Samen met De Ark is ook de Paasgroetenactie gehouden. 

 

Kerk in Stad 

In de rubriek Kerk Actief verschenen twee artikelen vanuit de wijkgemeente Groningen-Zuid. Eén over 

de Stichting Penduka ('wordt wakker'), een ontwikkelingsorganisatie voor en door vrouwen in Namibië. 

Zowel in De Ark als in de Immanuelkerk is hier ook al eerder voor gecollecteerd. Het tweede artikel ging 

over Ashirvad, een kindertehuis waar Rients Jansma en zijn vrouw Sigrid zeer bij betrokken zijn. 

 

Stedelijk overleg 

Het stedelijk overleg van de werkgroepen KiA/ZWO is in 2019 beëindigd. Er werd weinig meerwaarde 

ervaren. Rond concrete zaken (o.a. collecterooster) blijft er wel onderling contact. 

 

Amnesty International (coördinatie: Ineke Bremer, Bonny Leenstra) 

In 2019 zijn er verschillende acties gehouden voor Amnesty International. De volgende activiteiten 

hebben plaatsgevonden: 

• Schrijfacties in de maanden januari, februari, april, mei, juni, september, oktober, november en 

december. 

• In november zijn kaarsen en kaarten verkocht. 

 

Ineke Bremer is lid van de Kerkengroep van Amnesty International die bestaat uit leden van diverse 

kerken in de stad Groningen. 

 

Werkgroep Vluchtelingen (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 wat betreft vluchtelingenzaken. Ze wonen twee keer per jaar de Regiovergaderingen 

van INLIA bij. 

Bij de Bed-Bad-Brood voorziening zijn vier leden van de wijkgemeente actief. Kitty geeft taalles op 

woensdagochtend en Nel Dijksta, Heleen Eerkens en Ineke Bremer zijn op woensdagmiddag aanwezig 

om de bewoners van het Formule 1 Hotel te helpen bij naaien, breien en haken. Ook geven 

gemeenteleden op diverse locaties les aan individuele of kleine groepjes asielzoekers en statushouders. 

 

Geveltuin (coördinatie: Robert Faber) 

Afgelopen jaar is de geveltuin uitgebreid naar het terrein rond de klokkentoren. De vrijwilligers 

onderhouden de gevel- en de kloktorentuin vol liefde en het resultaat is er ook naar. Er zijn ideeën voor 

een insectenhotel dat prima aansluit bij de Groene Kerk plannen. 

 

Groene Kerk (coördinatie: Robert Faber, Nico Haakma) 

Afgelopen jaar zijn we als wijkgemeente "Groene Kerk" geworden. Het bordje (van gerecycled plastic) 

dat dit uitdraagt is op de muur naast de ingang van de Immanuelkerk opgehangen. In het kader van de 

Groene Kerk is de Groen Geloven-dag in Zwolle bezocht. Er is een filmavond georganiseerd om met 

elkaar in gesprek te gaan over duurzaamheid en informatie te delen. Tijdens deze avond werd de film 

"Down to earth" vertoond. Verder onderzoeken we welke stappen we kunnen zetten om als 

wijkgemeente en gemeenteleden invulling te geven aan duurzaamheid. 

In het kader van de Groene Kerk is het plan elk jaar duurzame activiteiten te organiseren. Voor komend 

jaar staat er bv. een lezing met een duurzaam thema op het programma. 

 

Organisatie diaconie 
De belangrijkste zaken in de organisatie van de diaconie waren in 2019 de volgende. 

 

Planning 

In 2019 is een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025 vastgesteld. Dit is o.a. gepubliceerd op de 

website van de Immanuelkerk. Dit beleidsplan geeft richting aan ons diaconaal handelen in de komende 

jaren. 
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Overleg 

De diaconie vergaderde één keer in de maand, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en 

augustus. In december ontmoetten we elkaar aan tafel in de Happietaria. De voorzitter en afwisselend 

één van de diakenen vertegenwoordigen de diaconie in de kleine kerkenraad. 

 

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 diaconale dienst gehouden waarin vele aspecten van het diaconale werk zijn 

besproken. 

 

College van Diakenen 

De diaconie werd afgelopen jaar in het College van Diakenen vertegenwoordigd door Bert Nijhuis. 

 

Financiën 

De financiële middelen van de diaconie zijn afkomstig van het College van Diakenen. Met de Begroting 

2019 is een inschatting gegeven van de middelen die nodig zijn om invulling te geven aan onze plannen. 

Met de Jaarrekening 2019 wordt verantwoording afgelegd over de daadwerkelijke uitgaven in 2019. 

 

Samenstelling diaconie in 2019 

De diaconie van de Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid bestond in 2019 uit: 

• Elly Bos 

• Ina Cremer 

• Robert Faber (tot en met maart) 

• Nico Haakma (secretariaat) 

• Conny Hooijer-Westdijk 

• Dineke Hoving-Schat 

• Rients Jansma (tot en met mei) 

• Bonny Leenstra 

• Esther Nanere (vanaf oktober) 

• Bert Nijhuis (afgevaardigde College van Diakenen) 

• Hedde Smit (penningmeester, tot en met oktober) 

• Alfred Vegter (voorzitter) 

• Alida Vonk 

• Hans Vos (penningmeester) 

• Henk Wieringa 

• Jan Wijbenga 

 

Slotwoord 
Dit verslag geeft een overzicht van het vele werk dat we in 2019 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 betrokken bij is geweest! 

En ook bedanken we de 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. 


