
DIACONAAL JAARVERSLAG DE DRIEKLANK 2018 Definitief

Algemeen:
Naast de taken tijdens de kerkdiensten heeft de diaconie ook andere, zichtbare en minder 
zichtbare, activiteiten ontplooid. 
Per september 2018 zijn 2 diakenen afgetreden en is er 1 diaken bijgekomen. Gedurende het 
gehele jaar zijn 12 respectievelijk 11 diakenen in functie geweest. Doordat een aantal ex-
diakenen hun diaconale taken zijn blijven uitvoeren en door het inschakelen van andere 
vrijwilligers is het mogelijk gebleven al onze activiteiten zoals wij gewend zijn te blijven 
verrichten. 

Onze diaconale taken hebben wij ingedeeld in een aantal aandachtsgebieden: 
- Duurzaamheid & Fairtrade
- Armoede
- Recreatie
- Kerk in de Wereld
- Projecten
- Ouderen & Ontmoeten
- Jeugd

Duurzaamheid & Fairtrade:
De milieustraat is inmiddels een milieuflat. We zamelen samen met 2 basisscholen in 
Kloosterveen mobiele telefoons, postzegels en inktcartridges in voor Kerk in Actie en lege 
pennen- en stiften voor Stichting terug naar school in Haïti. Sinds september 2015 zamelen 
we plastic doppen in voor Stichting Bultersmekke.
In De Ontmoeting worden de gebruikte bekers tijdens het koffiedrinken op zondag 
ingezameld voor recycling. Ook wordt plastic afval en oud-papier gescheiden.
Sinds september 2015 zijn De Bron en De Ontmoeting beide officieel Fairtradekerk. 
In De Bron en in De Ontmoeting worden zo veel mogelijk Fairtrade producten gebruikt. 
In mei en oktober is er in de kerkdiensten en in het kerkblad aandacht besteed aan de Fairtradeweek. 

Armoede
In november hebben wij gecollecteerd voor de sinterklaasactie t.b.v. gezinnen die anders niet 
of nauwelijks sinterklaas kunnen vieren. Er zijn 22 cadeaubonnen van gekocht en uitgereikt 
t.w.v. € 30,00 per stuk. Een klein overschot is gedoneerd aan De Voedselbank met als 
speciale bestemming Sinterklaas.
Voor de kerstpakkettenactie hebben we meegeholpen met inpakken. In onze wijk zijn 
34 pakketten bezorgd bij gezinnen die voor hun levensmiddelen afhankelijk zijn van de 
Voedselbank of een steuntje in de rug konden gebruiken. De diaconie heeft t.b.v. de 
kerstpakkettenactie bij Lidl in Kloosterveen actief een voedseldonatie van klanten mogen 
vragen. 
Mensen in financiële nood voelen vaak schaamte om voor hun situatie uit te komen en hulp te
vragen. Er zijn achter de schermen diakenen (stille diakenen) actief om deze groep mensen bij
te staan. 
In 2018 is evenals in voorgaande jaren op elke laatste zondag van de maand in De Bron en op 
elke avondmaalzondag in De Ontmoeting voedsel etc ingezameld voor De Voedselbank. 
In de maand mei werd de actie “vakantiegeld samen delen” gehouden. In onze wijk konden 
10 adressen die daarvoor in aanmerking kwamen een bedrag ontvangen.De bonnetjes die door
Supermarkt Poiesz bij aankopen gratis worden verstrekt worden door de diaconie ingezameld 
en gebruikt voor artikelen die ten goede komen aan de minder bedeelden in onze 
maatschappij.
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Vanaf eind 2018 wordt deelgenomen aan de refereerbijeenkomsten die georganiseerd worden 
door het Buurtteam Lariks/Pittelo. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld 
met andere maatschappelijke organisatie en wordt een casus behandeld over een sociaal 
maatschappelijk onderwerp.

Recreatie:
Ook dit jaar is een diaken betrokken geweest bij de organisatie van “De Vaartweek” in april:  
een vakantieweek in het Hydepark te Doorn, 17 vakantiegangers waren afkomstig uit onze 
wijkgemeente.

Kerk in de Wereld:
Het Diaconaal Platform is verder gegaan met de ontwikkeling van de kanskaart. In verband 
met o.a. de manier van uitdelen en ophalen hebben wij in 2016 en 2017 en 2018 niet 
meegedaan met kanskaartenactie. 
Het project Lokale Lobby, een Assen breed samenwerkingsverband geïnitieerd door onze 
wijkdiaconie tussen kerken en andere maatschappelijke organisaties om mensen die hulp 
nodig hebben concrete hulp te kunnen bieden en om een gesprekspartner voor 
overheidsinstanties te zijn is opgegaan in het DPA. Het gaat hierbij met name om mensen die 
tussen wal en schip dreigen te vallen vanwege de zorgwetgeving. 
We nemen deel aan het stedelijk ZWO overleg en gerelateerde activiteiten w.o. de verkoop 
van de zendingskalenders, de collectedoelen in de 40 dagentijd en de paasgroetenactie. 
In 2018 werden 5 vrije collectes gehouden voor: Stichting Een druppel, World Servants, 
Noodhulp Papoea Nieuwe Guinea, Gidofalva en voor de Sinterklaasactie.
De diaconie draagt Amnesty International een warm hart toe en probeert een steentje bij te 
dragen door geregeld mee te doen aan brievenacties waarin overheden worden opgeroepen tot
een humane behandeling van gevangenen of tot vrijlating van onschuldige gevangenen.
In 2018 werd meegedaan aan de viering door INLIA van 30 jaar Charter van Groningen door 
in juni tijdens de vieringen kaarsen van INLIA te branden. 
Door INLIA werd een oproep gedaan om tijdens de kerstperiode aandacht te besteden aan het 
kinderpardon. Op kerstavond en 1e kerstdag werd in De Bron en De Slingeborgh door de 
predikanten hier aandacht aan besteed.

Projecten:
In 2018 is samen met vrijwilligers in het voorjaar i.s.m. Stichting Present een praktische  klus 
gedaan. Er werd binnen, waaronder behangen, en buiten opgeruimd en herstelwerkzaamheden
gedaan. In december werd er bij Kloosterakker een sociale klus gedaan zonder tussenkomst 
van Stichting Present.
In de week voor kerst is aan circa 450 gezinnen/personen als groet en bemoediging een 
kerstattentie in de vorm van een dagboek met een kaart uitgereikt. 
Vanuit de vierplekken De Bron en De Ontmoeting is ook dit jaar meegedaan aan de 
oliebollenactie. De netto opbrengst ad € 1.292 euro is gedoneerd aan Stichting Een druppel.
Door de diaconie werd geholpen bij het realiseren van het CvD-project Vakantie-MIJtas voor 
de kinderen die afhankelijk zijn van De Voedselbank. Circa 450 kinderen hebben deze tas 
ontvangen.

Ouderen & Ontmoeten
Het afgelopen jaar is door de werkgroep ouderen (vrijwilligers, ouderlingen en diakenen 
samen en in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde gemeente van De Bethelkerk) 
een groot aantal activiteiten georganiseerd, gericht op ouderen & ontmoeten. 
De vrijwilligersavond is in breder  verband georganiseerd. De vrijwilligers zijn expliciet en 
nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten tijdens de startzaterdag in september,
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Jeugd:
De jeugddiaken is in 2018 verder gegaan met de gesprekken met de jongeren. Eind 2018 zijn 
de jongeren bezig om één en wellicht twee diaconale jeugdprojecten te ontwikkelen. 

Naast de bovenstaande zaken is ook aandacht geweest voor:
In het seizoen 2017/2018 werd in de diensten van Schrift en Tafel door de predikanten extra 
aandacht besteed aan de betekenis van het avondmaal. Om te kijken wat de meeste ideale 
vorm is werd er ook geëxperimenteerd met de praktische uitvoering. De standaard vorm is 
lopend. 
In De Bron is een dienst geweest waarbij brood, wijn en druivensap zittend in de rijen 
beginnend bij de ambtsdragers werd door gegeven. Ook werd in De Bron een viering 
gehouden waarbij de mensen zittend rondom tafels werden bediend.
In De Ontmoeting is er een tafelviering geweest waarbij de gemeente in drie rijen aan 
weerszijden van de avondmaalstafel zat waarbij brood, wijn en druivensap in de rijen werd 
doorgegeven te beginnen met de ambtsdragers. Ook werd in de Ontmoeting een kringviering 
gehouden en een viering zittend in rijen.
Uitkomst van deze experimentele vormen is dat in De Bron veelal de lopende viering wordt 
gehandhaafd. In De Ontmoeting kan vaker één van de genoemde vormen worden toegepast.
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