Jaarverslag 2020 werkgroep Diaconaat Vredenoord.
Samenstelling werkgroep Diaconaat.
De werkgroep bestaat uit Rimmie Panneman (vz.), Henk Siekmans (secr.), Kees Fransen (fin.) Kees
heeft per 31-12 het penningmeesterschap overgedragen aan Jan, Henny de Rooij, Machteld Koning,
Femmy Liebeek, Sylvester Labree, Wim Verschoor en Jan Veltman.
Legaat.
De diaconie van Vredenoord heeft uit de nalatenschap van een oud gemeentelid een legaat mogen
ontvangen. In een Regeling is met het College van Diakenen overeengekomen hoe dit legaat in de
komende zeven jaar ‘te laten werken’. De Diaconie is zeer content met dit legaat en zal zorg dragen
voor goede bestedingen overeenkomstig de wens van de erflaters.
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. Dat de route in dit verslagjaar ons, vanwege de Corona situaties, op een nog niet eerder
gedacht pad deed belanden moge duidelijk zijn. Het niet kunnen ontmoeten in de Vierplekken
beperkte de slagkracht in sommige activiteiten. Maar dat weerhield ons er niet om onze activiteiten
naar vermogen uit te voeren.
Resume uit de werkvelden:
Kerk en Wereld:
✓ Enkele brieven- en groetacties voor Amnesty International. Jan Veltman is aanspreekpunt
geworden.
− Het Wereldwinkel filiaal zou op enkele zondagen haar waar verkopen. Helaas lukte dat niet.
Wel is de Wereldwinkel betrokken bij Kerstattenties voor ouderen.
✓ Acties en collectes van Kerk in Actie zijn onder aandacht gebracht tijdens de 40dagen tijd en
speciale collectes tijdens de Adventsperiode.
✓ Vijf 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 wederom
inspirerend en hartverwarmend. De diaconie heeft in het verlengde van dit project aan de
Peace Cathedral van Tbilisi een harmonium en kistorgel geschonken. We mochten dankbare
reacties uit Georgië ontvangen.
✓ Project ‘Stof tot nadenken’ opgepakt, in 2021 volgt verdere uitwerking
Helpende handen:
− Present Assen organiseert met de inzet van een groot aantal vrijwilligers het Taalcafé
(Trefpunt) en de spelmiddagen voor de jeugd in het AZC. Deze activiteit is in maart stopgezet
vanwege Covid-veiligheidsredenen. Present Assen fungeert hier als intermediair.
Financiële hulp:
✓ Er zijn vier vrije collectes georganiseerd: Vluchtelingen op Lesbos, Save the Children, Hope
Prison in Zuid Afrika en een project in Ethiopië. Opbrengst ongeveer €1700,= Inclusief een
bijdrage uit de diaconie.
✓ De wijkdiakonie heeft dit verslagjaar een kleine €3000,- besteed aan wijkactiviteiten.
✓ De diaconie ontving geen aanvragen voor financiële hulp. Wel zijn er diverse giften ontvangen
welke direct besteed aan het opgegeven doel.
Zorg voor elkaar:
✓ De stedelijke actie ‘Vakantiegeld’ is door ons ondersteund met fondsenwerving en screening.
✓ Een wijkoverstijgende kaartengroet actie voor ouderen in eenzaamheid vanwege de Covid
was zeer succesvol.
✓ De Jeugddiaken en –ouderling zijn in weerwil van de Covid situatie zeer betrokken bij jeugd
en jonge ouders.
✓ De senioren (80plus) ontvingen en Kerstattentie. Een dankbare activiteit in samenwerking met
pastoraat.
− De jaarlijkse Vaartweek moest worden geannuleerd. Alle gedupeerden hebben van de
diaconie een bloemetje ontvangen om de teleurstelling enigszins te verzachten.
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Materiële hulp:
✓ De stedelijke kerstpakkettenactie in samenwerking met Budget Support en de Voedselbank
kende wederom zijn apotheose in de Opstandingskerk: bijna 700 pakketten werden
samengesteld en rondgebracht.
✓ Inzameling voor de Voedselbank gingen zoveel mogelijk door en werden zo ook waardevolle
contactmomenten.
Omzien/kerk in de wijk:
✓ ‘Samen eten smaakt naar meer’ is slechts een keer georganiseerd. De kookgroep heeft in
december samen met pastoraat ouderen thuis verrast met een warme kop snert.
− De Opstandingskerk is de afgelopen jaren onderdeel geweest van de St. Maarten optocht.
Helaas kon ook deze optocht niet doorgaan.
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. Het thema
‘Gastvrijheid’ is uitvoerig besproken maar is vanwege de Covid-situatie even stop gezet.
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 Midweek- of 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, februari 2021.
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