Jaarverslag 2021 werkgroep Diaconaat Vredenoord.
Samenstelling werkgroep Diaconaat.
De werkgroep bestaat uit Femmy Liebeek (vz.), Henk Siekmans (secr.), Jan Veltman (pmeester),
Machteld Koning, Sylvester Labree, Wim Verschoor. We verwelkomden Karin Bossema en Bets van
den Bos als nieuwe leden. Rimmie Panneman, Kees Fransen en Henny de Rooij hebben de
werkgroep onder grote dankzegging voor hun diaconale inzet verlaten.
Hulp veraf en dichtbij.
‘Wij geven de wereld niet door aan onze kinderen maar lenen de aarde van onze kinderen’. Met dit
statement eindigde Pieter Wittenberg, teamleider van Showerpower uit Peest, zijn toespraak voor de
vrije collecte van december. Voor een lege kerk… slechts online. Symbolisch voor 2021? Een virus
hoe klein ook stelde de wereld voor grote problemen. Met vallen en opstaan maar met de diaconale
spirit heeft de werkgroep haar diaconale werk uitgevoerd. Geïnspireerd door een wereld in
vertwijfeling. De diaconie ontving in 2020 een legaat. Gelden uit dit legaat worden besteed aan met
name projecten waarin kinderen in probleemsituaties centraal staan. Op de website van Vredenoord is
ons werkplan met daarin de verdeling in werkvelden opgenomen. Naast onze taken tijdens de
vieringen is ons rentmeesterschap, waar Pieter naar verwees, onze gids.
Resume uit de werkvelden:
Kerk en Wereld:
✓ Enkele brieven- en groetacties voor Amnesty International.
✓ Het filiaal van de Wereldwinkel zou op enkele zondagen haar waar verkopen. Helaas lukte dat
wederom niet. Wel was de Wereldwinkel betrokken bij attenties voor ouderen en attenties voor
kinderen rond Sint Maarten. Een wijkgerichte actie met Sint Maarten ging helaas niet door.
✓ Acties en collectes van Kerk in Actie zijn in Zondagsbrieven, Kerkblad en scipioapp door het
jaar heen uitgebreid toegelicht.
✓ In samenwerking met Kerk en Kunst is de zendingskalender 2022 samengesteld. Mahboobeh
Salem uit het AZC stelde afbeelding van haar schilderijen beschikbaar. De diaconie nam
€500,- van de kosten van dit project voor haar rekening.
✓ Met de verkoop van het boekje Vrijheid in Woorden, samengesteld gesteld door Kerk en
Kunst en een gift van de diaconie werd het Peace project van onze vriendschapsgemeente in
Tbilisi met €8750- ondersteund. We hebben dankbare reacties en een uitnodiging uit Georgië
ontvangen.
✓ Project ‘Stof tot nadenken’ werd PKA breed opgepakt en in verslagjaar afgerond.
✓ Aandacht geschonken aan de PkA brede acties omtrent de Klimaatloop en Lopend Vuur tbv
de vluchtelingen in Griekse opvangkampen.
Helpende handen:
✓ Present Assen organiseerde met de inzet van een groot aantal vrijwilligers het Taalcafé
(Trefpunt) in de Adventskerk. In samenwerking met Present werden voor de kinderen 170
verrassingspakketjes uitgedeeld. De diaconie nam de projectkosten voor haar rekening.
Financiële hulp:
✓ Er zijn zes vrije collectes georganiseerd: Kind-vluchtelingen op Lesbos, Ghana-groep, Leger
des Heils Assen, Het Wolkentheater en de Wijdekerk. Opbrengst ongeveer €2700,- De vrije
collecte voor showerpower kreeg Assen breed aandacht en bracht bijna €2500,- op. Iedere
vrije collecte wordt ondersteund met €100,- uit de diaconie.
✓ De wijkdiaconie heeft dit verslagjaar een kleine €3000,- besteed aan wijkactiviteiten.
✓ De diaconie ontving geen aanvragen voor persoonlijk financiële hulp.
✓ Assen breed wordt op ons initiatief een fonds ingericht om gedupeerden als gevolg van de
Corona pandemie te helpen.
✓ De diaconie heeft €500,- aan projectkosten voor het fotoboek Kop der Veur (PGA-Assenaren
in hun Lockdown) voor haar rekening genomen.
✓ Inlia en het Endulen hospitaal ontvingen een gift uit de diaconie.
Zorg voor elkaar:
✓ De stedelijke actie ‘Vakantiegeld’ is door ons ondersteund met fondsenwerving en screening.
✓ Een Paaskaartengroet actie voor de middengeneratie in vanwege de Covid beperkingen werd
goed ontvangen.
✓ De groep 50 – 80-jarigen kregen een Pinksterkaartgroet in de bus.
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De Jeugddiaken en –ouderling hebben al dan niet bovenwijks, diverse Durfte acties met en
voor de jongeren georganiseerd.
✓ De senioren (80plus) werden met een bezoekje en kerstattentie verrast. Een dankbare
activiteit in samenwerking met pastoraat.
− De jaarlijkse Vaartweek moest worden geannuleerd.
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 in Assen rondgebracht.
✓ Inzameling voor de Voedselbank gingen zoveel mogelijk door en werden zo ook waardevolle
contactmomenten tijdens de lockdown.
Omzien/kerk in de wijk:
✓ ‘Samen eten smaakt naar meer’ is slechts een paar keer georganiseerd.
✓ ‘Assen bloeit’ is een nieuw diaconaal initiatief. De CvD omarmt deze nieuwe wijze van
diaconaal denken en werken in de wijk. Wij ook.
✓

Samen in het diaconale netwerk.
De Kerkenraad van Vredenoord heeft stappen gezet om te komen tot een vierplek voor Vredenoord.
De leden van de diaconie zijn nauw betrokken geweest bij dit intensieve proces. De uiteindelijke
keuze om voor de Opstandingskerk als vierplek en diaconaal centrum te kiezen zal de diaconie in
2022 vorm moeten gaan geven.
Naast de deelname in de Kerkenraad, heeft de werkgroep afvaardigingen en of contacten in het
Moderamen, Pastoraat, College van Diakenen, bovenwijkse kerkwerkers, werkgroep JJP, Stedelijk
ZWO, Present Assen, Diaconaal Platform Assen en Budget support. In het Kerkblad of in de Midweekof 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 2022.
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