Jaarverslag 2016 Diaconie Vredenoord.
Samenstelling werkgroep Diaconaat.
Dit jaar hebben voorzitter Fred Veldwish, Roely Slagter en Gea van der Ploeg hun taken als diaken
neergelegd. Onze grote dank voor hun (blijvende) betrokkenheid! Machteld Koning en Jan Schutte zijn
als diaken bevestigd. Op de website van Vredenoord is het werkplan en verdeling in werkvelden met
bijbehorende diakenen opgenomen.
Invulling aan hulp veraf en dichtbij.
Naast onze taken tijdens de vieringen, is ons werkplan 2015-2017 leidend. We weten ons daarin
geholpen door de vele enthousiaste diaconale medewerkers uit Vredenoord.
 Een tiental brieven- en groetacties voor Amnesty International.
 De ‘Schoenendoos actie’ heeft bijna tachtig gevulde dozen opgeleverd voor kinderen in
armoede gebieden. De Diaconie heeft bijgedragen in de verzendkosten.
 Het Jeugdfiliaal heeft tijdens tien diensten op beide vierplekken Fairtrade artikelen uit de
Wereldwinkel verkocht.
 De AZC in Assen mocht zich verblijden met de inzet van een groot aantal vrijwilligers voor
zowel het Taal café als spelmiddagen voor de jeugd in het AZC. Present Assen fungeert hier
als intermediair.
 Ook de vluchtelingenopvang in Veenhuizen weet zich geholpen door vrijwilligers uit
Vredenoord. Er zijn speciale kledingacties voor deze groep vluchtelingen gehouden. De
opbrengst (extra collecte en inzameling) was hartverwarmend.
 Acties van Kerk in Actie zijn met name onder aandacht gebracht tijdens de 40dagen tijd.
 Er zijn vier vrije collectes georganiseerd: Kinderboerderijen in Vredenoord, Lifeline-project in
Ghana, Project in Zuid-Afrika en waterpomp installatie in Bali. Totale opbrengst ongeveer
€2700, Met meerdere groepen gemeenteleden uit Vredenoord is in het kader van de 40dagen tijd
projecten met Present Assen uitgevoerd. In een aantal projecten namen ook vluchtelingen uit
het AZC Assen deel.
 De stedelijke actie ‘Vakantiegeld’ is door ons ondersteund met fondsenwerving en screening.
Zo’n 62 huishoudens hebben een bijdrage mogen ontvangen.
 In allerlei verbanden en tijdens diensten in tehuizen hebben we aandacht geschonken aan
onze oudere gemeenteleden. Paas- en Kerstpresentjes zijn persoonlijk overhandigd.
 Het platform Soepel voorziet in een duidelijke behoefte. De Jeugddiaken en –ouderling
ondersteunen dit initiatief.
 De jaarlijkse Vaartweek met 45 deelnemers (13 uit Assen en 9 vrijwilligers) was weer een
prachtweek voor alle betrokkenen.
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De stedelijke kerstpakkettenactie in samenwerking met Budget Support en de Voedselbank
kende wederom zijn apotheose in de Opstandingskerk: 470 pakketten werden samengesteld.
En nog eens 100 pakketten van Stichting Riki vonden dit jaar het juiste adres.
Maandelijks werd voedsel ingezameld voor de Voedselbank Assen.
De jaarlijkse inzameling van kleding is vervallen. Organisatorische redenen zijn hier debet
aan.
Voor de gemeenteleden met vervoersproblemen werd ook dit jaar voor vervoer gezorgd om bij
de vieringen aanwezig te kunnen zijn.
Tien keer is in de Opstandingskerk ‘Samen eten smaakt naar meer’ georganiseerd.
Gemiddelde schuiven ongeveer 45 a 50 enthousiaste deelnemers aan aan het diner.
De Kanskaart actie heeft in Assen veertien (acht in Assen Oost) hulpaanvragen opgeleverd.
Er zijn 560 Kanskaarten verspreid. Hulpaanvragen uit Noord (via Vredenoord) zijn niet
geregistreerd.
De diaconie ontving een klein aantal aanvragen voor financiële hulp. In drie gevallen is hulp
geboden.

Samen in het diaconale netwerk.
Naast de deelname in de Kerkenraad, heeft de werkgroep afvaardigingen en of contacten in het
Moderamen, College van Diakenen, werkgroep JJP, Stedelijk ZWO, Resto van Harte, Missionair
beraad, Present Assen, Diaconaal Platform Assen en Budget support In het Kerkblad of in de
Klokkenluider werd regelmatig gepubliceerd over komende of ingezette acties. Terugkoppeling van de
doelen van de vrije collectes werden ook gepubliceerd. Met alle vrijwilligers is een contactmoment om
even af te stemmen.
De Diaconie is de vele vrijwilligers uit de Gemeente erg dankbaar voor hun tijd en diaconale inzet. Zij
maken het mede mogelijk om eerder genoemde scala aan activiteiten al dan niet in combinatie met
genoemde netwerken te kunnen uitvoeren.
Diaconie Vredenoord.
Assen, januari 2017.
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