JAARVERSLAG DIACONIE DE DRIEKLANK 2021
Algemeen:
Naast de taken tijdens de kerkdiensten heeft de diaconie als taak ook andere, zichtbare en minder
zichtbare, activiteiten te ontplooien.
Per september 2021 zijn 3 diakenen afgetreden en zijn er geen diakenen bijgekomen. Tot september
zijn dit jaar 11 en na september 8 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 nagenoeg al onze activiteiten zoals wij gewend zijn te blijven verrichten.
In verband met o.a. de 1½ meter regel en het maximaal aantal bezoekers heeft corona ook dit jaar
gevolgen gehad voor onze diaconale activiteiten zoals onder andere het niet door kunnen laten gaan
van de paas- en kerstvieringen voor ouderen en de oliebollenactie.
In 2021 heeft de diaconie zich beraden over haar activiteiten. Willen wij blijven doen wat wij doen,
willen wij dat op dezelfde manier blijven doen, willen wij andere activiteiten gaan doen en wat is voor
ons diaconaat. Onze belangrijkste taken zijn helpen waar geen helper is en de (wijk)gemeente bewust
maken van haar diaconale opdracht. Na een diepgaande bespreking en rekening houdend met
vorenstaande uitgangspunten is besloten te stoppen met de kerstattenties.
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 basisscholen uit onze wijk
mobiele telefoons, postzegels en inktcartridges in voor Kerk in Actie en lege pennen- en stiften voor
Stichting Vrienden van Phusis te Assen. Sinds september 2015 zamelen we plastic doppen in voor
Stichting Bultersmekke.
In De Bron en De Ontmoeting wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recyclebare (koffie)bekers.
Ook wordt waar mogelijk plastic afval en oud-papier gescheiden.
Sinds september 2015 zijn De Bron en De Ontmoeting beide officieel Fairtradekerk. Zoveel als
mogelijk worden Fairtrade producten gebruikt.
In mei en oktober is er 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 34 cadeaubonnen t.w.v. € 25,00 per stuk van gekocht en
uitgereikt.
Voor de kerstpakkettenactie hebben we meegeholpen met inpakken. Door ons zijn 23 pakketten
bezorgd bij gezinnen die voor hun levensmiddelen afhankelijk zijn van de Voedselbank of een steuntje
in de rug kunnen gebruiken.
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 verband met de risico’s waren wij helaas genoodzaakt geen fysieke inzameling voor De
Voedselbank te houden. Onder andere door vele geldelijke giften kon de diaconie o.a. een flink bedrag
doneren aan De Voedselbank.
In de maand mei werd de actie “vakantiegeld samen delen” gehouden. In totaal is aan circa 42
gezinnen van de PKA, waarvan een deel ook in onze wijk, die daarvoor in aanmerking kwamen een
bedrag uitgedeeld.
Door het Vakantiebureau werden gratis vakanties beschikbaar gesteld voor mensen die om financiële
redenen niet op vakantie kunnen gaan. Vanuit onze wijkgemeente mocht één gezin op vakantie.

1

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. Dit jaar werden handdoeken, keukendoeken en theedoeken gekocht. Deze zijn geschonken aan
Camping Polemonium in Opende waar gezinnen in armoede een week gratis kunnen recreëren.

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. Deze bijeenkomsten zijn in 2021 in verband met corona vervallen.
In 2021 is met succes door de diaconie een paar keer bemiddeld bij het weggeven van overtollig
huisraad.
Recreatie:
Helaas is de geplande “Vaartweek” vakantie in het Hydepark te Doorn in verband met corona
geannuleerd.
Kerk in de Wereld:
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 2021 werden 5 vrije collectes gehouden voor: Jarige Job, St. Red een Kind, Camping Polemonium
(Appie Wijma), Amnesty International en de Sinterklaasactie.
De diaconie draagt Amnesty International een warm hart toe. Uitgevoerd door vrijwilligers wordt
geregeld meegedaan aan brievenacties waarin overheden worden opgeroepen tot een humane
behandeling van gevangenen of tot vrijlating van onschuldige gevangenen.
Projecten:
In het najaar van 2021 werd in samenwerking met Stichting Present door vrijwilligers een praktische
klus, schutting plaatsen en binnenshuis schoonmaken, gedaan.
De jaarlijkse oliebollenactie kon in verband met corona helaas niet doorgaan. Het was o.a. onmogelijk
tijdens het bakken etc. voldoende afstand van elkaar te houden.
Ouderen & Ontmoeten
De diaconie heeft in verband met corona helaas moeten besluiten de paas- en kerstvieringen niet door
te laten gaan.
Jeugd:
Aan jongeren die, voor zover bekend, slaagden voor hun examen werd een kleine attentie gegeven.
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