Jaarverslag Diaconie Kloosterkerkgemeente 2021
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.

Kerk zijn in corona tijd.
In het jaar 2021 is corona nog volop aanwezig.
Onze activiteiten tijdens diensten zijn beperkt omdat we rekening moeten houden met de corona maatregelen.
Door deze maatregelen kunnen wij niet altijd de kerkdienst bijwonen. Soms mag een kleine groep, na intekening,
de dienst mee maken. De maatregelen worden vermeld in de nieuwsbrief.
Gelukkig kunnen deze diensten via “ kerkdienst gemist.nl” thuis bekeken worden.
Door het team Beeld en Geluid worden de diensten gestreamd en op een mooie wijze bij ons thuis gebracht.
We volgen de corona maatregelen en hopen dat we gauw weer samen naar de kerk mogen en onze diaconale
activiteiten kunnen uitvoeren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenstelling diaconie:
Vijf leden. Waaronder voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden.

Onze kerkelijke activiteiten in 2021: ( met in acht neming van de corona regels )
-

We collecteren digitaal. Iedere maand is de opbrengst voor één doel.
We plannen speciale acties.
We nemen deel aan de oogstdienst, door oogstattenties uit te delen aan ouderen en zieken in onze gemeente.
Tijdens corona tijd wordt er nu geen Heilig Avondmaal gevierd.
Wij houden contact met de gemeentelijke instellingen die zich bezig houden met speciale acties voor de
minima in onze gemeente. ( uitdelen van kerstpakketten en vakantie tasjes.)
Info map met foto sponsorkind achter in de kerk. Meer informatie hierover wordt bekent gemaakt in
Halverwege.
Online workshops Adventsproject en project armoede gevolgd .
Huis-Paaskaarsen besteld.

Informatievoorziening van de diaconie:.
-

Informatie over actuele onderwerpen op de website, in Halverwege en in de nieuwsbrief.
Informatie over collectedoelen op de liturgie en in de nieuwsbrief
Informatie tijdens afkondigingen, in de diensten.
Informatie via filmpjes over collectedoelen, tijdens kerkdiensten op het scherm.

Projecten uit het jaar 2021:
-

Haak en brei project voor Open Hof.
Afsluiting project verzamelen postzegels, kaarten en inkt cartridges.
Bloemzadenactie voor de kinderen in Colombia.
Actie Vakantie tasjes. Een rugtasje met spel- en sport materiaal voor de kinderen in ons land die niet met
vakantie kunnen.
Troostkleden brengen bij mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Spaaractie D.E. Koffiepunten. Opbrengst voor de voedselbank.
Paasgroeten aan alle gemeenteleden gebracht.
Pinksterlichtjesactie. Het feest van hoop en ontmoeting.
Welkoms bloemetje uitgereikt aan de bewoners van Hamplaats nu ze weer terug zijn in hun nieuw gebouwde
woning.

Speciale collectes in 2021:
- Rode kruis
- Edukans
- World Servants Zambia.
- Sponsering Yanti (Plan)
- Weggeef winkel Ten Boer en Maxima Delfzijl
- Stichting Opkikker.
- K.I.A Haïti
- Liliane Fonds
- Leger des Heils.
- K.I.A. Vluchtelingkinderen.
Algemene collectes:
- Collectes bloemendienst
- Collectes eigen gemeente werk
- Collectes K.I.A.
Ontvangen en toekennen van Giften:
- Twee giften ontvangen voor bloemendienst en diaconie.
- Gift naar Dhr. H. Eenjes voor het onderzoek naar de ziekte “ Ewing Sarcoom “.
Onze contacten met de gemeente Ten Boer en daarbuiten.
Lid van de Dorpscoöperatie. ( In corona tijd nog geen activiteiten ontplooit )

