Jaarverslag Diaconie Kloosterkerkgemeente 2020
Wat is de doelstelling van de diaconie Kloosterkerkgemeente?
We dromen van en streven naar een ideale samenleving, waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt. Waar
mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen.
Waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend zij ook zijn. Waar mensen de juiste
hulp krijgen om op het goede spoor te komen en een nieuwe start kunnen maken.
Een samenleving waarbij we als mensen met respect omgaan met de aarde en alles wat daarop leeft.
De missie van de Diaconie van de Kloosterkerkgemeente is om op veel terreinen in de samenleving actief te
zijn, lokaal en wereldwijd, om rechtvaardigheid en omzien naar elkaar te bevorderen.
De Diaconie staat open voor signalen uit de maatschappij over mensen of groepen mensen, die niet tot hun recht
kunnen komen
Kernbegrippen van diaconaat zijn liefde, gerechtigheid en bevrijding. Liefde waarin Jezus ons is voorgegaan
en die zich uitstrekt over alle grenzen heen.

Samenstelling diaconie: Vijf leden. Dit jaar 1 diaken afscheid genomen en een nieuwe diaken bevestigd.
Onze kerkelijke activiteiten :
-

-

We collecteren tijdens de erediensten en verzorgen uitleg bij de doelen van deze collectes.
We plannen speciale acties.
We organiseren, samen met de diaconieën van geref. kerk Ten Boer en het cluster speciale kerstactiviteiten.
We nemen deel aan de voorbereiding en uitvoering van de oogstdienst.
We verlenen diaconale taken bij avondmaalsvieringen in onze kerken en in zorgcentrum Bloemhof
/Lindenhof.
In de week voor het te houden Heilig Avondmaal in Bloemhof, worden leden van de
Kloosterkerkgemeente, die daar prijs opstellen, hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Deze diensten worden om en om voorbereid en uitgevoerd door de diaconie van de Kloosterkerk en de
diaconie van de gereformeerde kerk Ten Boer.
( Tijdens de corona wordt er geen avondmaal gevierd )
Hulpvragen vanuit de gemeente proberen we te beantwoorden. Of door daadwerkelijk hulp te bieden of
door te verwijzen naar de verantwoordelijke instanties.
Wij houden contact en bezoeken de bijeenkomsten van de gemeentelijke instellingen die zich bezig houden
met sociale problemen in en buiten onze gemeente.

Informatievoorziening van de diaconie:.
-

Informatie over actuele onderwerpen op de website, in Halverwege en in de nieuwsbrief.
Informatie over collectedoelen op de liturgie.
Informatie tijdens afkondigingen in de diensten.
Uitdelen van flyers en vertonen van films over collectedoelen tijdens kerkdiensten.

Projecten uit het jaar 2020:
Oogstdienstproject. Er worden flessen appelsap bij gemeenteleden gebracht en er worden kisten fruit bij
Bloemhof/Lindenhof en Innersdijk neergezet ( corona proof )
Kledingactie voor ”Open Hof”( Groningen) en de weggeef winkel.(Ten Boer )
- Inzamelingsactie K.I.A (oude mobieltjes, cartridges, postzegels enz. )
- Bloemen- actie. We brengen bloemen rond bij mensen die in de zorg werken en het in deze corona tijd
ontzettend druk hebben.
- Brei-project: Samen met gemeenteleden worden er sjaals en mutsen gebreid voor “Open Hof”.
Kaarten actie: Adressen van zieken klaarleggen in de kerk. Zodat zij niet worden vergeten.
Troostmantelproject: De twee troostmantels worden door een diaken bij gemeenteleden gebracht die een
steuntje in de rug nodig hebben.
Kerstpakketten actie: Samen met de kerken uit de gemeente Ten Boer brengen we kerstpakketten rond
bij gezinnen in Ten Boer. ( lijst burgerlijke gemeente)
Kerstengelproject. “Wees een lichtje voor een ander”. Gemeenteleden kunnen tijdens de
advents weken een kaartje/bezoekje/attentie bij iemand brengen.
Kerstkaarten actie voor alle gemeenteleden van de Kloosterkerk in coronatijd.
Kerststukjes voor mensen in Bloemhof/Lindenhof .
- Veertigdagenproject: Actie paasgroeten:
We verstuurden paasgroeten aan gevangenen in binnen en buitenland.

Nu we dit jaarverslag over 2020 schrijven leven we in een heel andere tijd, in een heel andere wereld.
De diensten zijn alleen digitaal te volgen en we collecteren via onze bankrekening.
Vanaf juli 2020 collecteren we voor 1 doel per maand.
Speciale collectes in 2020:
-

Kinder Hospice Binnenveld
Ronald Mc Donaldhuis
Ziekenhuispastoraat
lepra stichting
Voedselbank Groningen
Rode Kruis. Ramp Libanon
Ziekenhuispastoraad
Wilde Ganzen
Liliane fonds
Diaconale vakantie weken
Unicef
Pax Christi
Kinderfonds “Mamas”
Stichting Ambulancewens.
Hospice De Schutse ( Appingedam)

Algemene collectes:
Zeven collectes voor Kerk In Actie. (Binnen en buitenland)
- Werelddiaconaat o.a. voor “Kinderen in de knel”.
- Collectes Bloemendienst
- Collectes eigen gemeentewerk
Ontvangen Giften:
Gift ontvangen en op afspraak besteed aan kerstpakketten.

Paaskaarsen.
Wij zorgen voor de aanschaf van de Paaskaarsen voor Ten Boer / Woltersum en de huispaaskaarsen die door
belangstellenden worden besteld.
Onze contacten met de gemeente Ten Boer en daarbuiten.
- Medewerking Fairtrade commissie Ten Boer.
- Kledingacties gehouden voor Open Hof te Groningen en voor de Weggeefwinkel in Ten Boer.
- Lid van de Dorpscoöperatie.

