
Diaconaal jaaroverzicht 2021 

De corona pandemie heeft, ook in 2021, voor de diaconie, invloed gehad op vergaderringen en activiteiten. De 
eerste vergaderingen gingen via Skype, dat was niet voor iedereen iets wat zij dagelijks deden. Pas in juni zagen 
wij elkaar weer in de grote zaal van Irene, dat voelde voor iedereen meer dan goed. 

In Kerkvaart van januari 2021 werd een inlegvel bijgevoegd 
waarop aan jong en oud werd gevraagd om mee te doen aan een 
prijsvraag/puzzel/tekenwedstrijd m.b.t. het thema Liefde. Dit 
alles n.a.v. zondag 14 februari, Valentijnsdag.  Een win en geef 
actie. Iedereen die meedeed 
mocht een goed doel opgeven 
waar het door hem/haar 
gewonnen geld aan 
overgemaakt zou mogen 
worden. Per leeftijd groep 

(kind, jeugd en volwassene) stelde de diaconie 3x €250,- beschikbaar. 
Gewonnen doelen waren: Tympaan- de Baat het jongeren werk (het doel van 
Amélie Straathof), Wereld Natuurfonds (het doel van Wim van den Berge) 
en Gezinsbuddy (het doel van Christa van Goolen). 

De diaconie had dit jaar de taak om de Kick-off van de 
kerkenraad, als start van het nieuwe seizoen, te organiseren 
op 18 september. Een zonnige dag is altijd al de helft van het 
succes en een mooi locatie doet dan de rest. We mochten 
wederom van de gastvrijheid genieten van de RK kerk in De 
Hoef en de hulp en suppoort van Huub van Bemmelen, de 
koster aldaar. Als diakenen zorgden we voor een ‘eerlijke’ 
lunch en een programma om met elkaar kennis te maken( er 
waren veel nieuwe ambtsdragers in ons midden) en een 
bezinningsmoment. Het was een meer dan geslaagde dag. 

Net als vorig jaar zijn er nu op 3 
november, Dankdag, weer fruitbakjes 
uitgedeeld in de gemeente. Fruit e.d. om 
de bakjes te vullen, kon door 
gemeenteleden op 1 en 2 november  
gebracht. Er werd weer heel veel 
gebracht. Met dat wat nog door de 
diaconie aangevuld werd zijn er ongeveer 
150 bakjes gemaakt en die zijn door de 
Pastorale wijkteams weer rondgebracht 
naar de door hen daarvoor geselecteerde adressen.  



Na het succes van vorig jaar werd er op de 1e zondag van Advent weer gestart met het 
Kerstengelen project. Op de vier zondagen van Advent brengt een “Kerstengel” anoniem 
een kleine attentie bij iemand langs of stopt het een de brievenbus. De “Kerstengel” kon 
zelf een adres hebben waar hij/zij langs wilde gaan of kreeg een adres van de lijst, 
samengesteld door de beide dominees. Er zijn in de Adventstijd 33 “Kerstengelen” 
langsgegaan bij 50 adressen. Een mooi resultaat waar we zeker de komende jaren mee 
doorgaan, zeker gelet op de mooie reacties die wie hierop ontvingen bij de diaconie. 

Het project Dim Dirk Jana was enthousiast van start 
gegaan in 2020. Eind van dat jaar was er al €10,000 
opgehaald en was de 10e dakpan al geplaatst. Maar we 
gingen nog een jaartje door, er waren nog veel plannen en 
ideeën om geld in te zamelen. Maar daar stak corona een 
stokje voor. De verkoop in De Rank moest worden 
stopgezet, plannen voor een veiling gingen, ook online, niet 

door. Het 
maken van 

bloemstukjes voor Pasen ging wederom niet door en werd 
verschoven naar eind van het jaar. Maar ondanks die 
teleurstelling, bleef de werkgroep ideeën bedenken, waardoor de 
“geld” teller bleef doorlopen. Nadat een groep enthousiaste 
gemeenteleden mee hadden gedaan aan de Turfloop, die zich 
hadden laten 
sponseren, 
was eind van 
2021 het 

opgehaalde bedrag voor Dim Dirk Jana gestegen tot boven 
de  €21.000,--  Een prachtig resultaat, om dankbaar voor te 
zijn.  Op 2januari 2022 vond de afsluiting plaats in een 
feestelijk dienst.  
In die dienst wordt er gestart met het nieuwe project: 
Vluchtend naar een veilig thuis. Hoe gaan we daar in het 
komend jaar vorm en inhoud aan gaan geven? Daarvoor 
heeft de diaconie samen met de ZWO commissie in oktober 
gebrainstormd door middel van een mind-map. 

In januari is er gestart met het zendingsproject: Betrokken 
predikanten opleiden in Zambia. Vanwege minder kerkbezoek(de 
coronabeperkingen/live stream diensten), wordt dit project ook in 
2022 aangehouden. Bij diensten, met name als er gecollecteerd wordt 
voor het Werelddiaconaat, word er door commissie leden van ZWO 
medewerking verleent aan de dienst. 



Naast deze projecten gebeurd er nog meer. Maandelijks werd er een product van de maand ingezameld voor de 
Voedselbank.  De gemeentediaken is dit jaar, op uitnodiging, bij een overleg geweest van het Diaconaal 

Platform.  Er worden met de schrijfacties bij Pasen en Kerst 30 kaarten 
geschreven voor de vrouwen in de gevangenis in Nieuwersluis.  
medewerking verleent aan de dienst.  
Gelukkig konden dit jaar, met aanpassingen  de kinder- en tienerkampen wel 
doorgaan. Maar soms werden er ook door de jeugddiaken en de Taakgroep jeugd 
creatieve oplossingen bedacht. Zoals met Pasen. Toen kregen alle kinderen een 
tasje thuis bezorgt om een Palmpasen stok te maken. Het afgelopen jaar was er 
regelmatig contact met de commissie OKD. Zij organiseren een huiskamerproject 
in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Financieel wordt deze commissie 
ondersteunt door o.a. de diaconie. Naast het jaarlijks overleg, dit jaar in juni, 
wordt word vaker contact erg op prijs gesteld. 

Helaas gingen ook dit jaar niet alle activiteiten voor de ouderen door, vanwege de 
beperkingen ten gevolge van de coronacrisis. Hierbij denken wij vooral aan de ontmoetingsochtenden van de 
OKM. Deze zijn afgelopen jaar maar enkele keren doorgegaan. Signalen, via 
de predikanten , over eenzaamheid onder onze ouderen, hebben de 
ouderendiakenen en het wijkpastoraat opgepakt. De zondagmiddag 
bijeenkomsten van ‘Even niets te doen’ zijn wel weer gestart. De vieringen 
in De Kom zijn verplaatst naar de Janskerk. De ouderendiaken hebben samen 
met de predikanten met Pasen en Pinksteren  een vieringen georganiseerd. 
Na overleg is er besloten om met ingang van september maandelijks op de 3e 
vrijdagmiddag een ‘vrijdagmiddagviering’ te houden. Afwisselend viering in 

de kerk of een 
maaltijdviering in Irene. 
Met Kerst mochten we 
30 gasten verwelkomen 
bij de Kerstviering. Bij 
al deze activiteiten worden de coronaregels in acht 
genomen. We hopen dat er in het nieuwe jaar meer ouderen 
zich uitgenodigd voelen om aanwezig te zijn bij deze 
vieringen . 

In september heeft Christina haar taak als jeugddiaken neergelegd. Helaas verhinderde ziekte het Danielle om 
die taak, nu van haar over te nemen. Christina blijft voorlopig, van achter de schermen, betrokken bij het 
jeugddiaconaat. 

De financiën. Ondanks dat er door de corona beperkingen minder mensen in de kerk mogen komen en daardoor 
collecteopbrengst kleiner is de gemeente heel trouw gebleken in het overmaken van hun bijdragen aan de 
genoemde collecte, iedere zondag opnieuw. Eind vorig jaar hadden we met de extra opbrengsten naar diverse 
goede doelen geld overgemaakt. Begin van dit jaar leek het erop dat we te royaal waren geweest met onze 
uitgaven. Maar door het nauwkeurige werk van onze penningmeester en zijn boekhouder blijkt het eind van dit 
jaar toch weer mogelijk extra geld over te maken naar eerder dit jaar genoemde collecte doelen. Want veel 
giften worden overgemaakt zonder daarbij de bestemming  te vermelden. Dit geeft ons de mogelijkheid extra 
schenkingen te doen. 

De diaconie kijkt met dankbaarheid terug op het 2021, een jaar waarin we, samen met een heel betrokken 
gemeente, veel hebben mogen doen en kunnen betekenen voor mensen dichtbij én ver weg.


