REGIONAAL DIACONAAL FONDS GRONINGEN-DRENTHE
PROJECTJAAR 2019.
Een werkgroep van PKN -Classis Groningen-Drenthe

Aan :

de Colleges van Diakenen van de :
- Protestantse Gemeenten - Gereformeerde Kerken - Hervormde
Gemeenten in Groningen en Drenthe.
Datum : 10 mei 2019
Geacht College van Diakenen,
De advies- en projectenlijst 2019 is weer samengesteld, evenals de beschrijving van de projecten in
2019. Uw college treft deze als bijlage aan.
Nieuw zijn het project SchuldHulpMaatje Oldamt, het project Samen aan Tafel in Vries e.o. en de
Stichting INLIA. INLIA heeft ook de ondersteuning van asielzoekers in de bed-bad-brood
opvangvoorziening in Emmen van de Stichting Op 't Stee overgenomen.
Van harte hopen wij dat u een aantal projecten van deze lijst weer wilt ondersteunen.
In alle gevallen gaat het om ondersteuning en ontplooiing van groepen kwetsbare mensen
in de provincies Groningen en Drenthe.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Onderstaand geven wij u een overzicht van de bijdragen die wij aan projecten en instellingen in
maart 2019 dankzij uw deelname hebben verstrekt.
■ OVERGEMAAKT AAN PROJECTEN 2018:
Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
Inloophuis ‘Sigrids’s Garden’, Emmen
Interkerkelijke Stichting voor het Dovenpastoraat Groningen
Dovenpastoraat Drenthe PM
Het Lichtpunt
Open Huis Assen
Vakantieweek Hoogeveen
Stichting INLIA Groningen/Drenthe
Stichting Exodus Groningen/Drenthe
Plaats de Wereld
Stichting Schienvat
SchuldHulpMaatje Oldamt
Kinderperspectief
Zeemanshuis, Eemshaven
Open Hof Groningen
Voedselbank Drenthe
Voedselbank Groningen
Gevangenenzorg Noord-Nederland

In totaal :

2.000,-800,-900,-900,-900,-1.100,-1.000,-1000,-2.200,-700,-1.000,-1.000,-600,-1.000,-1.800,-900,-900,-900,--

€ 19.600

Bezoeken
■
In 2019 zijn wij voornemens de Interkerkelijke Commissies voor het Dovenpastoraat in Groningen en
Drenthe en de Stichting Exodus te bezoeken.

■ Tot slot.
De bijdragen aan projecten van 2018 zijn als volgt tot stand gekomen:
- als diaconie hebt u aangegeven op de projectenlijst waar uw bijdrage naar toe moet gaan, en
- vanuit de middelen van het RDF is in verhouding een aanvulling gedaan.
Als u nieuwe diaconale projecten / instellingen onder onze aandacht wilt brengen staan wij daar
graag voor open. Wel moeten ze voldoen aan onze criteria:
een diaconaal gehalte
hebben met een regionale uitstraling in de provincies Groningen en/of Drenthe.
■ INFO.
Vragen of opmerkingen kunt u ons doen toekomen via Dienstenorganisatie Protestantse Kerk,
Dieuwke Jonker van der Schaaf, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht of per mail:
steunpuntnoord@protestantsekerk.nl
Om kosten te besparen stuurt de Dienstenorganisatie de post alleen nog per mail. Ook zijn
diaconieën vanaf 2014 zelf verantwoordelijk de juiste mailadressen door te geven.
Met vriendelijke groet, RDF Groningen – Drenthe.

Thomas Greveling, voorzitter,
Kees Brak, penningmeester
Gerard de Bruijn, secretaris.

REGIONAAL DIACONAAL FONDS GRONINGEN - DRENTHE. Beschrijving van de projecten in
2019.
Een werkgroep van PKN / Classis Groningen-Drenthe

1. Vluchtelingen Werk Noord-Nederland.
De Stichting is actief in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, en begeleidt en adviseert
asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Vrijwilligers en medewerkers van het Vluchtelingen Werk
geven voorlichting over de asielprocedure, bieden in de opvangcentra juridische begeleiding en
bespreken de mogelijkheden van terugkeer. In de gemeenten maken zij nieuwkomers wegwijs in de
Nederlandse samenleving. Het Humanitair fonds van deze stichting helpt vluchtelingen in sociaal
schrijnende situaties. Het fonds leent vluchtelingen geld als alle andere mogelijkheden voor hulp zijn
uitgeput. Met uw financiële bijdrage kunnen acute problemen worden opgelost.
www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland.

2. Inloophuis Sigrids' Garden Emmen.
Stichting ‘Under the Ivy’ wil de ontmoeting tussen (ex-) kankerpatiënten, hun naasten en / of
nabestaanden mogelijk maken in het inloophuis ‘Sigrid’s Garden’ in Emmen. Een schouder bieden
door middel van een open en rustgevende maar tegelijk ook levendige sfeer. Onder ander door het
organiseren van themabijeenkomsten, ontspannende en creatieve activiteiten, lezingen, die passen bij
de doelgroep en op deze wijze daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van leven.
Zie de website : www.sigrids-garden.nl voor uitgebreide informatie.

3. Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat Groningen
4. Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat Drenthe
De Interkerkelijke Commissies voor de Pastorale verzorging van Doven in de provincies Groningen en
Drenthe werken aan een zo goed mogelijke communicatie tussen doven en horenden. Ze bieden hulp
aan kerkelijke gemeenten en hun dove leden op pastoraal en praktisch gebied. Bovendien worden er
regelmatig dovendiensten en andere activiteiten voor doven georganiseerd. Financiering geschiedt door
kerkelijke bijdragen en bijdragen van dove en slechthorende gemeenteleden.
Voor meer informatie zie: www.doofenkerk.nl.

5. Het Lichtpunt Kollummerzwaag
Het Lichtpunt, centrum voor opvang, begeleiding en ontmoeting in Kollumerzwaag, verleent tijdelijk
onderdak, van enkele weken tot maximaal een half jaar, aan mensen met psychosociale problemen.
Men biedt aan deze mensen woonbegeleiding op evangelische grondslag. Het doel is dat mensen
uiteindelijk weer op eigen benen kunnen staan. Aanmelding vindt vaak plaats door
hulpverleningsinstanties.
Naast een opvangplek wil het Lichtpunt ook een plaats van ontmoeting zijn. Vaste activiteiten zijn
bijvoorbeeld de Sing-in op zondagmiddag met aansluitend een maaltijd en de vrijdagavondactiviteiten
voor alleengaanden. Het Lichtpunt werkt met een klein team van professionele hulpverleners en
ongeveer 180 vrijwilligers. De activiteiten worden gefinancierd door handel in tweedehands spullen,
verkoop van producten op kleine schaal en bijdragen van kerken.
Voor meer informatie zie: www.lichtpuntinfo.nl

6. Nieuwe Initiatieven Fonds
Diaconaat is volop in beweging. Door veranderingen in de maatschappij kan ook de diaconale
hulpvraag anders komen te liggen. Vanuit kerken en maatschappelijke organisaties kunnen nieuwe
initiatieven worden ondernomen om mensen in achterstand situaties te ondersteunen. Dit fonds biedt
financiële ruimte voor deze initiatieven.
In 2019 is aan het project SchuldHulpMaatje Oldamt een subsidie verstrekt.

7. Noodfonds
Voor het lenigen van noden in onze regio heeft het RDF een noodvoorziening.
Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van een gift aan een organisatie die per direct geld nodig heeft.
Vaak duurt het te lang om diaconieën afzonderlijk om steun te vragen.
In 2019 heeft INLIA subsidie ontvangen voor het noodfonds opgezet ten behoeve van aanvragen en
herbeoordelingen in het kader van toetsing van het kinderpardon.

8. Open Huis Assen
De interkerkelijke stichting beheert een pand aan de Brink in Assen, waar ieder die daaraan behoefte
heeft binnen kan lopen voor een kop koffie en een gesprek, of de krant en een spelletje. Er wordt gewerkt
met een groot aantal vrijwilligers, die zorgen voor opvang en begeleiding. Per week zijn er gemiddeld 85
bezoekers.
www.openhuisassen.nl

9. Hoogeveensche vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking
De interkerkelijke commissie organiseert jaarlijks een vakantieweek in het F.D.Roosevelthuis te Doorn.
De doelgroep bevindt zich in en rondom Hoogeveen. Uitgebreide informatie kunt u vinden op
www.hoogeveenschevakantieweek.nl. Door het organiseren van een ‘stroopwafelactie’ kan de commissie
het merendeel van benodigde gelden bij elkaar brengen.

10. Stichting INLIA
Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is in 1988 opgericht
als een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen, die asielzoekers en vluchtelingen in
nood helpen. Lokale kerken kunnen deelnemen aan het verbond dat (naar de plaats van ontstaan)
het Charter van Groningen wordt genoemd.
Het bureau van INLIA, gevestigd in de stad Groningen, fungeert als dienstencentrum dat kerken
ondersteunt en adviseert. Asielzoekers in nood (en hun hulpverleners) kunnen een beroep op INLIA
doen voor juridisch advies, maatschappelijke ondersteuning, bemiddeling naar medische zorg en hulp
bij het realiseren van een nieuw toekomstperspectief in Nederland, in het land van herkomst of een
derde land waar ze veilig naar toe kunnen.
Het aanvankelijk kleine bureau is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot vijf stichtingen met diverse activiteiten
en projecten, zo’n 40 beroepskrachten en stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers.
Voor asielzoekers zonder rijksopvang biedt INLIA-Groningen sinds maart 2015 op verzoek van de
Gemeente Groningen een 24-uurs opvangvoorziening onder de naam ‘bed,bad,brood en begeleiding’
(BBB+) . Sinds oktober 2018 beheert INLIA-Projecten op verzoek van de Gemeente Emmen ook een
BBB+-voorziening in Emmen, als voortzetting van het initiatief “Op ’t Stee” van de gezamenlijke
kerken in Emmen.
Voor toegelaten vluchtelingen die wachten op een woning in een gemeente in de provincies
Groningen, Drenthe of Friesland, biedt INLIA-Projecten een zogenaamde TussenVoorziening. Deze is
gevestigd in Eelde (gemeente Tynaarlo). Hier worden met behulp van vrijwilligers van lokale kerken
deze statushouders als onze nieuwe buren geholpen bij hun integratie- en inburgeringstraject . Na 10
tot 12 weken wordt dat afgesloten met het tekenen van de participatieverklaring, waarna de verhuizing
volgt van Eelde naar een eigen woning ergens in de noordelijke provincies. Zie ook:www.inlia.nl

11. Stichting Exodus Noord Nederland
Exodus biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden in de laatste fase van
hun detentie. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma waarin veel nadruk
wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van het integrale
begeleidingsconcept zijn wonen, werken, relaties en zingeving, Het programma dient de deelnemers te
leiden naar een zelfstandige plek in de samenleving en dient terugval in crimineel gedrag te voorkomen.

Daarnaast faciliteert de -Sector Vrijwilligers en Kerkzaken- de groepen vrijwilligers en betrekt zij de
kerken in pastoraat en diaconaat bij de nazorg aan ex-gedetineerden. Van de medewerkers wordt een
grote inzet en motivatie verwacht.
Zie verder www.exodus.nl

12. Project Samen aan Tafel Vries e.o. (gemeente Tynaarlo)
Het project Samen aan Tafel is een samen eten project, gericht op ontmoeting en educatie. Het is
bedoeld voor mensen die vanwege sociale gevolgen van beperkingen of ziekte, soms in combinatie
met een minimuminkomen, weinig of niet deelnemen aan reguliere maatschappelijke activiteiten of op
andere wijze weinig meedoen in de samenleving. Zorgmijders, nieuwe Nederlanders, asielzoekers en
mensen die maatschappelijk uitvallen zijn expliciete doelgroepen.
Middels een gastvrije, laagdrempelige ontmoetingsplek met begeleide activiteiten op creatief, groen
en culinair gebied wordt contact gestimuleerd tussen een veelkleurige groep deelnemers. Mensen
worden ondersteund om (weer) een actieve plek in de samenleving te vinden en deel uit te maken van
een community.
Ook worden met dit project nieuwkomers die een asielprocedure achter de rug hebben ondersteund
bij het ontwikkelen van een betekenisvolle plek en nieuw sociaal netwerk in de gemeenschap en
samenleving. Zie: www.plaatsdewereld.nl

13. Project SchuldHulpMaatje Oldamt
Eind 2016 ontving de Stichting Samenwerkingsverband Schienvat en Neon in Finsterwolde het
verzoek van Kerk in Actie om in de gemeente Oldambt de mogelijkheden te onderzoeken voor het
ontwikkelen van een lokaal project SchuldHulpMaatje als onderdeel van het landelijk project
SchuldHulpMaatje.
De regio Oost Groningen kent van oudsher veel problematiek als gevolg van geografisch isolement en
sociale, economische en onderwijsachterstanden. Dit raakt niet alleen volwassenen maar ook
jongeren. Gemeenten in de regio geven aan dat er relatief veel jongeren en volwassenen zijn die
vanwege complexe leefsituaties problemen hebben.
De problemen zijn vaak meervoudig.
Er is gebrek aan passend werk. Er is armoede.
Bij SchuldHulpMaatje Oldambt kunnen mensen met schulden of financiële zorgen laagdrempelig
aankloppen voor hulp. Zij worden gekoppeld aan een goedgetraind ‘maatje’ die hen helpt om hun
(financiële) leven weer op de rit te krijgen. Een maatje gaat samen met iemand aan de slag om zijn of
haar schulden op te ruimen en te bouwen aan een schuldenvrije toekomst. De maatjes zijn vrijwilligers
die geselecteerd zijn op betrouwbaarheid en worden deskundig opgeleid.
In 2011 ging SchuldHulpMaatje in Nederland van start als initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwel
alle kerkelijke denominaties zijn bij SchuldHulpMaatje Nederland aangesloten. Landelijk is
SchuldHulpMaatje actief in ruim 100 plaatsen en honderden mensen vonden al de weg terug naar een
leven zonder schulden.
Momenteel worden ook initiatieven genomen in Zuidhorn, Oldambt, Pekela, Hoogezand, Assen en
Stadskanaal. Bij het trainen van nieuwe maatjes werken de provincies samen.

14. Kinderperspectief
Een nieuwe naam voor de ‘Vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg’ uit Zwolle. Kinderperspectief is
bezig met projecten die vooral gericht zijn op het bieden van sociale steun aan kinderen en jongeren
door middel van een ‘maatje’. Een uitgebreide site www.jeugdenkinderzorg.nl geeft u meer informatie
over onder andere het project
New@Home, een maatjesconcept voor jonge nieuwkomers.

15. Zeemanshuis Eemshaven.
Het Zeemanshuis biedt een opvangplek aan zeevarenden die onderweg zijn. Het is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen-. Behalve voor een kop koffie of een andere versnapering, is
er de mogelijkheid voor onderling contact en pastorale ondersteuning. Het initiatief blijkt te voorzien in
een duidelijk aanwezige behoefte en wordt voor een belangrijk deel gerund door vrijwilligers.
www.zeemanshuiseemshaven.nl

16. Open Hof Groningen
De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen. De Open Hof is
een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving
staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een
broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen,
druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.
De kerntaak ligt in het bieden van diaconale en pastorale zorg aan dak- en thuislozen en
drugsgebruikers. Hierbij wordt bemiddeld, c.q. verwezen naar de hulpverlening van de bezoeker. De
kerntaak wordt verricht vanuit een visie op de doelgroep, een visie op de kerk, c.q. de Bijbel en een visie
op de samenleving. Het betreft een doelgroep die persoonlijk, relationeel en maatschappelijk zeer
kwetsbaar is in de gangbare samenlevingsvormen.
Voor meer informatie zie: www.openhof.org

17. Gevangenenzorg Nederland
Het doel van gevangenenzorg is het ondersteunen van gevangenen en hun familie tijdens het verblijf in
de gevangenis en de periode daarna. Dit gebeurt door vrijwilligers die gevangenen en hun familieleden
bezoeken, een luisterend oor bieden en mee denken over huisvesting, schulden en re-integratie. In het
noorden werken vrijwilligers in de TBS-klinieken in Balkbrug en Groningen. Zie verder:
www.gevangenenzorg.nl

18. Regionaal Distributiecentrum Voedselbank Drenthe plus
19. Distributiecentrum Voedselbanken Groningen
De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en
voedselverspilling. De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers.
De
distributiecentra hebben als doelstelling, het ondersteunen van de besturen van de lokale
voedselbanken bij het werven en inzamelen van ter beschikking gestelde levensmiddelen,
schoonmaakproducten, verzorgingsproducten en kleding, alsmede het coördineren van de distributie
van deze artikelen.
De activiteiten van distributiecentra bestaan uit het verzamelen van voedsel dat landelijk beschikbaar
komt. Dit voedsel wordt tijdelijk opgeslagen, conform de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen op het
gebied van hygiëne en voedselveiligheid en daarna verdeeld over de aangesloten Voedselbanken.

