Jaarverslag diaconie Protestantse gemeente Vries 2017
Diakenen in vergadering
Naast lopende zaken extra aandacht in de voorbereiding naar Pasen, de 40-dagen tijd.
Er zijn weer nieuwe mensen bereid gevonden het ambt van diaken te gaan vervullen.
Gesproken is over de functie van jeugddiaken. Deze vacature staat nog open.
Jeugd blijft een punt van aandacht en zorg voor de diaconie.
Vieringen
In de erediensten wordt toelichting gegeven op de diaconale collectes.
Op 5 november is er samen met de predikant een diakonale dienst voorbereid. Aan deze dienst
werkte ook een theologiestudente uit Indonesië mee.
Na deze dienst is met een kleine groep tijdens een eenvoudige lunch na gepraat met haar.
Overleg en toerusting
Op zaterdag 11 november 2017 hebben wij deelgenomen aan de landelijke diaconale dag in Utrecht.
Een door Kerk in Actie georganiseer inspirerende dag met als thema: ’samen geloof,hoop en liefde
delen’.
De jaarlijkse gezamelijke diaconievergadering met de diaconieën van Eelde en Zuid-Laren vond in
september in Eelde plaats.
Daar werd o.a. afgesproken met elkaar in December weer supermarktbonnen aan gezinnen die het
moeilijk hebben te sturen. Dit in samenwerking met de gemeente Tynaarlo.
Diaconaal project
Op 17 juni zijn er weer veel auto’s gewassen bij het Ontmoetingshuis.
De opbrengst van € 375,- bestemd voor het ‘LifeLine’- project.
Hiermee sloten wij dit diaconale project af met een totale opbrengst over 2 jaar van € 5317,Voor het kerkelijke jaar 2017/2018 heeft de diaconie gekozen voor een project in Sri Lanka.
Gezienus van den Berg is nauw betrokken bij het project ‘arme vissers in het noordwesten van
Sri Lanka’.
Een vriend van hem is werkzaam bij het Fishermens Committee San Sebastian. Zij helpen o.a.
gezinnen met het verhogen van de vloeren van de huisjes waarin zij wonen zodat het water bij hoog
water niet in de huisjes kan lopen.
Middels acties en collectes wordt geld verzameld.
- 10 november het jaarlijkse stampotbuffet met een opbrengst van €808,- 16 december o.l.v. Marianne Polman kerststukjes maken en verkopen met als opbrengst
€716,-.
Op 31 december 2017 hebben we een bedrag van € 1635,- bestemd voor het project in Sri Lanka.
Voedselbank
Maandelijks werden goederen voor de voedselbank ingezameld.
Ook werd weer gespaard voor boodschappenpakketten bij de Emte. Yvonne Vos zorgde voor
inzameling van de zegels . De diaconie bracht een aantal pakketten op adressen bekend bij de
diaconie, De rest ging naar de voedselbank.
Kerkblad de Brug
Onder het kopje ‘van de diaconie’ wordt in elke Brug aandacht gevraagd voor diaconale doelen en
activiteiten.
Tot slot
In augustus zijn de kinderspeldagen weer met succes gehouden. Veel kinderen deden mee aan de
activiteiten die dankzij veel vrijwilligers georganiseerd konden worden.
Namens de diaconie,
Herma van Goor- van Ee

