Concept Werkplan 2018– 2021 Diaconie Vredenoord.
Ons vertrekpunt.
Alles heeft een bron, een inspiratie, een doel. Zo ook dit document. Het beoogt de Diaconie van
Vredenoord in het perspectief van de achterliggende en huidige tijd haar taken en doelen aan te
geven. De Diaconie als instituut heeft een eeuwenoude geschiedenis en herbergt een van de
kerntaken van onze Kerk: Bewerkstellig barmhartigheid (is eigenlijk onze missie). De afgelopen
decennia is onze barmhartigheid opgeschoven naar hulp ver weg, vluchtelingenhulp, aandacht voor
vereenzaming maar ook bewuster leren omgaan met ons milieu. Nu de verzorgingsstaat anders is
ingericht komt ook hulp dichtbij weer onder onze aandacht. De Diaconie van Vredenoord wil aan
veel hulpvragen invulling geven. In hoeverre we hieraan kunnen voldoen, moeten we toetsen aan
in hoeverre we samen, als gemeente van onze Heer, hieraan willen bijdragen. En er zijn veel
mogelijkheden om een bijdrage te leveren.

Gaandeweg.
In het vorige werkplan ‘2015-2017’ is voortgeborduurd op de nieuwe structuur van Vredenoord.
Ook Wijkoverschrijdende activiteiten krijgen meer en meer onze aandacht. Denk hierbij aan de
Vaartweek, de Kanskaart en de kerstpakkettenactie. De inrichting van Pastoraat heeft veel tijd
gekost waardoor we dat stukje verbondenheid weer moeten gaan opzoeken om elkaar te helpen en
te versterken. De Jeugddiaken en –ouderling hebben grote progressie gemaakt in hun doelgroep.
Eenzelfde stap zou nu ook de ouderenzorg kunnen maken. Wil de Diaconie leidend of volgend zijn?
Volgend is aannemelijk gelet op de vele goede initiatieven die ons aangereikt worden. De Diaconie
is actief in het leveren van lokaal maatwerk. Uitdagingen gaan we niet uit de weg, mits er
voldoende daad- en draagvlak aanwezig is. De Diaconie wil acteren en reageren op basis van haar
mogelijkheden.

De route.
Wat zijn onze ankerpunten om onze doelen te kunnen bereiken. Natuurlijk vormen de basistaken
rondom de Eredienst en dienst van Schrift en Tafel onze basis. En zijn wij vertegenwoordigd in
diverse (PGA) netwerken in Assen. Onze visie wordt gevoed uit die netwerken, sluit aan op de
basistaken en luidt:
Het blijven coördineren van de diaconale hulp door diakenen daarbij ondersteund door diaconale
medewerkers met als doel het ontwikkelen en stimuleren van ‘een antenne voor hulpvraag’ bij alle
Gemeenteleden. Dit raakt de kern van diaconaal werken van mens tot mens niet alleen veraf maar,
vooral nu, ook dichtbij.
In welke structuur voeren we onze visie uit?
•
Naast de basistaken, heeft de diaken een keuze in een werkgebied.
•
Diaconaal werken is al in veel goed lopende werkgroepen en projecten ondergebracht.
Diakenen worden hierin door een groep vrijwilligers
ondersteund. Hierop gaan we
voortborduren. Deelnemen in werkgroepen of projecten is aantrekkelijker voor gemeenteleden
om in deel te nemen dan zich te moeten aanmelden voor een ‘diensttijd’ van vier jaar.
•
Met Pastoraat verbinding zoeken in hun werkvelden om hulpvragen te identificeren en deze
actief te benaderen en elkaar versterken in elkaars overlappende werkvelden. Langs deze weg
kan een heel vruchtbare samenwerkingsvorm ontstaan.
•
Er zijn zes werkgebieden ontwikkeld voor concrete hulp dichtbij en ver weg. De diakenen
coördineren en voeden actief de werkgebieden:

Kerk en Wereld
- Amnesty International

Helpende handen

Financiële hulp

- Stichting Present
Assen

- Actie vakantiegeld delen
- Financiële ondersteuning al dan
niet isw met Budget Support

Zorg voor elkaar
- Peelerhof, Vijverhof

Materiele hulp
- Kerstpakkettenactie

Omzien in de wijk
- Samen eten smaakt naar meer

- Senioren activiteiten, ouderentaxi
- Jeugdwerk
- Vaartweek

- Voedselbank
- Kledingactie AZC

- Open Huis van de kerken
- Actie Kanskaart
- Wijkfeesten

- Wereldwinkel/Jeugdfiliaal, Fairtrade
- Vluchtelingenwerk
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Vergezichten.
We stellen ons tot doel om jaarlijks, naast de basistaken, op beide vierplekken of in de wijk:
•
Vier schrijfochtenden voor Amnesty te houden
•
Zes keer per jaar artikelen uit de Wereldwinkel te verkopen.
•
Aandacht te vragen voor de AZC’s in Assen en omgeving.
•
Acties van Kerk in Actie onder de aandacht brengen.
•
Drie a vier vrije collectes organiseren waarbij directe betrokkenheid van een gemeentelid
tot het doel prevaleert.
•
Een project te nomineren voor een speciale collecte waarbij betrokkenheid van
gemeenteleden een grote rol speelt zodat er meer dan alleen een financiële opbrengst te
noteren valt.
•
Met meerdere groepen uit de gemeente projecten met Present Assen uitvoeren.
•
Zowel tijdens de wijkfeesten van Oost als in Marsdijk Vredenoord presenteren. In Marsdijk
in samenwerking met De Voorhof en De Ark.
•
De actie ‘vakantiegeld delen’ ondersteunen met fondsenwerving en screening.
•
In allerlei verbanden, diensten en uitingen aan onze gemeenteleden in verzorgingstehuizen
onze verbondenheid tonen.
•
Jeugdige leden, jonge ouders een platform bieden voor ontmoeting en verdieping.
•
De jaarlijkse Vaartweek mede organiseren.
•
De jaarlijkse kerstpakkettenactie mede organiseren.
•
Maandelijks voedsel inzamelen voor de Voedselbank Assen.
•
Tien keer per jaar een ‘meedoen maaltijd’ voor een breed publiek organiseren.
•
De lokale Kanskaart actie bij de gemeenteleden onder de aandacht brengen.

En nu op pad!
We zien hernieuwde samenwerking met Pastoraat en een extra vrije collecte in de vorm van een
project als onze speerpunten. Zijn onze ambities te hoog? Naarmate we met meer gemeenteleden
onze missie delen en hen motiveren om mee te doen, zullen de ambities realistisch blijken te zijn.

Diaconie Vredenoord, oktober 2017.

Werkplan 2018 – 2021 Diaconie Vredenoord

