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Algemeen:
Naast de taken tijdens de kerkdiensten heeft de diaconie ook andere, zichtbare en minder 
zichtbare, activiteiten ontplooid. Doordat 7 diakenen zijn afgetreden en er 3 diakenen zijn 
bijgekomen zijn er per september 12 diakenen in functie. Doordat een aantal van de 
afgetredenen hun diaconale taak zijn blijven uitvoeren zijn wij in staat de 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 uitgegroeid tot milieuflat. We zamelen samen met 4 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 plastic bekers tijdens het koffiedrinken op zondag 
ingezameld voor recycling. Ook wordt plastic afval en oud-papier gescheiden.
Sinds september 2015 zijn beide vierplekken officieel Fairtradekerk! In De Bron en in De 
Ontmoeting worden zo veel mogelijk Fairtrade producten gebruikt. 
Door de jeugd werd in 2016 een verkoopstand van de Wereldwinkel bemenst in de 
Ontmoeting. De diaconie zou dit graag vaker doen met eigen jeugd, vooralsnog is dit niet uit 
de verf gekomen.  
Ook is in 2016 aandacht besteed aan de Fairtrade week en de Fairtrade challenge.

Armoede
In november hebben wij gecollecteerd voor de sinterklaasactie t.b.v. gezinnen die anders niet 
of nauwelijks sinterklaas kunnen vieren. Er zijn 36 VVV-bonnen gekocht en uitgereikt t.w.v. 
€ 25,00 per stuk. Een klein overschot is gedoneerd aan Stichting Budget Support met als 
speciale bestemming: Sinterklaas.
Op 12 december is er in De Bron een kerstmaaltijd georganiseerd voor 28 personen die het 
financieel erg slecht hebben.  
Voor de kerstpakkettenactie hebben we meegeholpen met inpakken. Ook in onze wijk zijn 38 
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 2016 is evenals voorgaande jaren op elke laatste zondag van de maand in De Bron en op 
elke avondmaalszondag in De Ontmoeting voedsel etc ingezameld voor de Voedselbank.  
In de maand mei werd de actie “vakantiegeld samen delen” gehouden. In onze wijk konden 
38 adressen die daarvoor in aanmerking kwamen een bedrag ontvangen.
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Recreatie:
Ook dit jaar is een diaken betrokken geweest bij de organisatie van “De Vaartweek”: een 
vakantieweek in het F.D. Rooseveldthuis te Doorn, 10  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 niet meegedaan met 
kanskaartenactie.
We nemen deel aan het ZWO overleg en gerelateerde activiteiten w.o. de verkoop van de 
zendingserfgoedkalenders, de collectedoelen in de 40 dagentijd en de paasgroetenactie. 
In 2016 werden 5 vrije collectes gehouden voor: Red een Kind, schoolartikelen in Dan 
Suriname, NBG, Stichting Steunfonds Broeders van Taizé 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.
Momenteel nog op projectmatige basis, maar de diaconie zoekt naar een meer concrete 
invulling van haar rol in de vluchtelingenproblematiek. 
De diaconie werkt mee aan de opzet van een Assen breed samenwerkingsverband, Lokale 
Lobby, tussen kerken en andere maatschappelijke organisaties om mensen die hulp nodig 
hebben, concrete hulp te kunnen bieden. Het gaat hierbij met name om mensen die tussen wal 
en schip dreigen te vallen vanwege de nieuwe zorgwetgeving.

Projecten:
Doordat Stichting Present genoodzaakt was 2 klussen op het laatste moment in te trekken 
hebben wij in 2016 geen project i.s.m. met Stichting Present kunnen uitvoeren. 
Dit jaar is er ook weer meegedaan met de inzameling van kleding ten behoeve van 
vluchtelingen. Ook werd voor de vluchtelingen fietsen, kinderwagens, buggy's en maxicosys 
ingezameld. 
Om reden dat er Assen-breed onvoldoende coördinatoren beschikbaar waren is SAM's 
kledingactie niet doorgegaan. 
In de week voor kerst is aan 403 gezinnen/personen als groet en bemoediging een 
kerstattentie van de Wereldwinkel uitgereikt. 
Vanuit beide vierplekken is ook dit jaar meegedaan aan de oliebollenactie. De opbrengst ad € 
1.185 is gedoneerd aan Het Open Huis van de Kerken in Assen.

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,

Jeugd
Het afgelopen jaar is er vooral samenwerking gezocht met de jeugdouderlingen om de 
mogelijkheden voor jeugddiaconaat in kaart te brengen. 

Naast de bovenstaande zaken is ook aandacht geweest voor  :
Ook dit jaar was er tijdens de 40-dagentijd een cyclus van Vasten en Vieren in De 
Ontmoeting, iedere woensdagavond, georganiseerd door Auckjen Ridderbos. De opbrengst ad
€ 233 was bestemd voor één van de projecten uit de 40 dagentijd van Kerk in Actie (Syrië). 
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