Jaarverslag 2019 werkgroep Diaconaat Vredenoord.
Samenstelling werkgroep Diaconaat.
De werkgroep bestaat uit Rimmie Panneman (vz.), Henk Siekmans (secr.), Kees Fransen (fin.), Henny
de Rooij, Machteld Koning, Femmy Liebeek, Sylvester Labree en Wim Verschoor.
Route van ons werkplan: Hulp veraf en dichtbij.
Op de website van Vredenoord is het werkplan 2018-2021 met daarin de verdeling in werkvelden
opgenomen. Naast onze taken tijdens de vieringen is het genoemde werkplan onze gids voor dit
verslagjaar.
Resume uit de werkvelden:
Kerk en Wereld:
 Een tiental brieven- en groetacties voor Amnesty International.
 Het Wereldwinkel filiaal is nu ook weer in de Opstandingskerk paraat. In beide vierplekken zijn
met regelmaat artikelen uit de Wereldwinkel te koop.
 Acties en collectes van Kerk in Actie zijn onder aandacht gebracht tijdens de 40dagen tijd en
speciale collectes tijdens de Adventsperiode.
 Vier vrouwen uit de Rafelende Randen van Europa waren te gast in Vredenoord en woonden
een kerkdienst bij. De ontmoeting en gesprekken met deze vrouwen waren hartverwarmend.
Onze verworvenheden zijn niet vanzelfsprekend was hun waarschuwing.
 Voor het Kinderpardon heeft diaconie met succes in de wijk en landelijk aandacht gevraagd.
 Project ‘Stof tot nadenken’ opgepakt, in 2020 volgt verdere uitwerking
Helpende handen:
 Present Assen: De AZC in Assen mocht zich verblijden met de inzet van een groot aantal
vrijwilligers voor zowel het Taalcafé (Trefpunt) als spelmiddagen voor de jeugd in het AZC.
Present fungeert hier als intermediair.
 Met enkele groepen uit Vredenoord zijn met Present zes projecten uitgevoerd. Dit leverde een
geanimeerde zaterdag op voor hulpontvangers en klussers.
Financiële hulp:
 Er zijn zes vrije collectes georganiseerd: Hulp aan Jordanië, Voedselproject Ecuador,
Werkgroep Ghana, Het Vakantieburo, Restauratie Kerk Tbilisi en Het Trefpunt van Present.
De opbrengst was bijna €2600,- Een heel mooi resultaat!
 De wijkdiakonie heeft dit verslagjaar € 6400,- besteed aan wijkactiviteiten.
 De diaconie ontving geen aanvragen voor financiële hulp. Wel is er een gift van €500,ontvangen.
Zorg voor elkaar:
 De stedelijke actie ‘Vakantiegeld’ is door ons ondersteund met fondsenwerving en screening.
 In allerlei verbanden en tijdens diensten in tehuizen hebben we aandacht geschonken aan
onze oudere gemeenteleden. Paas- en zelf samengestelde Kerstpresentjes (250) zijn in
samenwerking met Pastoraat persoonlijk overhandigd.
 Het platform Soepel voorziet in een duidelijke behoefte. De Jeugddiaken en –ouderling
ondersteunen dit initiatief.
 De jaarlijkse Vaartweek met vijfenveertig deelnemers en vijfendertig vrijwilligers was weer een
prachtweek voor alle betrokkenen.
 Voor de gemeenteleden met vervoersproblemen werd ook dit jaar voor vervoer gezorgd om bij
de vieringen aanwezig te kunnen zijn.
Materiële hulp:
 De stedelijke kerstpakkettenactie in samenwerking met Budget Support en de Voedselbank
kende wederom zijn apotheose in de Opstandingskerk: 620 pakketten werden samengesteld.
 Maandelijks werd voedsel ingezameld voor de Voedselbank Assen.
Omzien/kerk in de wijk:
 De Diaconie heeft aan het wijkfeest in Vredeveld deelgenomen.
 De grote deelname aan St. Maartenoptocht langs de Opstandingskerk leidde tot een tekort
aan snoepgoed…
 Tien keer is in de Opstandingskerk ‘Samen eten smaakt naar meer’ georganiseerd.
Gemiddelde schuiven ongeveer zestig (!) enthousiaste deelnemers aan aan het diner.
 De Kanskaart actie heeft in Assen Oost enkele reacties opgeleverd. De Kanskaart ligt ook in
de vierplekken ter verspreiding.
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Samen in het diaconale netwerk.
De Kerkenraad van Vredenoord heeft en gaat stappen zetten om te komen tot een vierplek voor
Vredenoord. De leden van de diaconie zijn nauw betrokken bij dit intensieve proces. In overleg met de
predikanten is de procedure rondom de Avondmaalsvieringen ververst. In het verslagjaar is ook
kennisgemaakt met Dick Vos, diaconale medewerker van de PGA.
Naast de deelname in de Kerkenraad, heeft de werkgroep afvaardigingen en of contacten in het
Moderamen, Pastoraat, College van Diakenen, werkgroep JJP, Stedelijk ZWO, Present Assen,
Diaconaal Platform Assen en Budget support. In het Kerkblad of in de Zondagsbrief is regelmatig
gepubliceerd over komende of ingezette acties. Terugkoppeling van de doelen van de vrije collectes
werden gepubliceerd in de Zondagsbrief.
De werkgroep weet zich gesteund en geholpen door een grote groep van diaconale medewerkers die
zowel in vieringen als in activiteiten actief zijn. 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 2020.
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