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Projectbeschrijvingen 2022
1. Stichting 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 juridische begeleiding in de opvangcentra 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 Sigrid’s Garden Emmen
Inloophuis Sigrid’s Garden is een initiatief van Stichting ‘Under the Ivy’. (Ex-)kankerpatiënten, hun
naasten en/of nabestaanden kunnen elkaar daar ontmoeten en troosten, in een open, rustgevende en
tegelijk levendige sfeer. Er zijn themabijeenkomsten, ontspannende en creatieve activiteiten en
lezingen die passen bij de doelgroep en bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van leven.
https://www.sigrids-garden.nl/
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.
www.doofenkerk.nl
5. Het Lichtpunt in Kollumerzwaag
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 woonbegeleiding op evangelische grondslag. Het doel is dat mensen uiteindelijk weer op
eigen benen kunnen staan.
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 vrijdagavond
activiteiten voor alleen gaanden. 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 en bijdragen van kerken.
www.lichtpuntinfo.nl
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6. Buddies Club Coevorden, een project van Handicap NL
Vriendschap is een randvoorwaarde van geluk en is er voor iedereen. HandicapNL vindt het
belangrijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking niet eenzaam zijn, daarom inspireert
Buddies jongeren met en zonder beperking om het beste van zichzelf met elkaar te delen. Buddies
motiveert deze jongeren om samen iets te ondernemen, te organiseren of samen te werken.
Onderzoek laat zien dat mensen met een handicap zich vaker eenzaam voelen. De Buddies Club richt
zich op het vergroten van de sociale contacten voor mensen met een beperking. Uit praktijk blijkt
namelijk dat zij moeilijker een vriendschappelijke band opbouwen met mensen zonder een
beperking. Vriendschap verbetert de sociale acceptatie van jongeren met een licht verstandelijke
beperking in de maatschappij en versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Buddies Club Coevorden
betrekt ook de omliggende plaatsen bij de activiteiten, zoals Klazienaveen, Hardenberg,
Gramsbergen en Emmen.
www.handicap.nl
7. Open Huis Assen
De interkerkelijke stichting Open Huis beheert een pand aan de Brink in Assen, waar ieder die
daaraan behoefte heeft binnen kan lopen voor een kop koffie en een gesprek, voor de krant en een
spelletje. Een groot aantal vrijwilligers zorgt voor opvang en begeleiding. Per week zijn er gemiddeld
85 bezoekers. Een mooi voorbeeld van kerkelijke presentie in de binnenstad.
www.openhuisassen.nl
8. 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. De gasten betalen een eigen bijdrage die zo laag
mogelijk gehouden wordt.
www.hoogeveenschevakantieweek.nl
9. stichting INLIA in Groningen
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. INLIA ondersteunt en adviseert kerken bij de opvang van asielzoekers. Asielzoekers in
nood (en hun hulpverleners) kunnen een beroep op INLIA doen voor juridisch advies,
maatschappelijke ondersteuning, bemiddeling naar medische zorg enz. Voor asielzoekers zonder
rijksopvang biedt INLIA in Groningen en Emmen een 24-uurs opvangvoorziening onder de naam
‘bed, bad, brood en begeleiding’ (BBB+). In februari 2022 is er een nieuwe, centrale locatie waar
ruim 250 gasten kunnen verblijven. Samen met hen werkt INLIA aan het realiseren van een
toekomstperspectief, middels een legale status in Nederland, begeleide terugkeer naar het land van
herkomst of doormigratie naar een derde land waar ze veilig naar toe kunnen.
www.inlia.nl
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10. Stichting Exodus Noord Nederland
Exodus biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. 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 begeleidt de deelnemers naar een zelfstandige plek in
de samenleving en beoogt 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.
www.exodus.nl
11. 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.
www.plaatsdewereld.nl
12. 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 De problemen zijn vaak meervoudig. Er is gebrek aan passend werk. Er is armoede. De
leefsituatie is vaak complex en problematisch.
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.
In 2011 ging SchuldHulpMaatje in Nederland van start als initiatief van de kerken in Nederland.
www.shmoldamt.nl

3

Classicaal Diaconaal Fonds
Werkgroep van de
Classis Groningen-Drenthe

13. 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 geeft u meer informatie over onder andere het
project New@Home, een maatjesconcept voor jonge nieuwkomers.
www.jeugdenkinderzorg.nl
14. 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
15. Open Hof Groningen
Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen. 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, heroïne
prostituees, 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. Het
betreft een doelgroep die persoonlijk, relationeel en maatschappelijk zeer kwetsbaar is in de
gangbare samenlevingsvormen.
www.openhof.org
16. Gevangenenzorg Nederland
Het doel van gevangenenzorg is het ondersteunen van (ex) gevangenen, tbs-gestelden en hun
families tijdens het verblijf in de gevangenis/tbs-kliniek 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
Forensische Zorg FPC van Mesdagkliniek, FPK Hoeve Boschoord, FPK Assen en FPA Zuidlaren.
www.gevangenenzorg.nl
17. Regionaal Distributiecentrum Voedselbank Drenthe en
18. 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.
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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.
www.voedselbanken.nl
19. Maxima Kledingbanken Groningen
Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid en de meeste armoede. Na de komst van
voedselbanken zijn in Groningen vanaf 2012 ook kledingbanken opgezet. Mensen met een laag
inkomen kunnen tweemaal per jaar een kledingkaart krijgen om gratis te winkelen.
Kinderkleding is één van de speerpunten van Kledingbanken Maxima, die partner zijn van de Alliantie
Kinderarmoede. Met als doel de kinderarmoede voor 2030 uit te bannen. Voor kinderen is
eigentijdse kleding erg belangrijk om niet buiten de groep te vallen of gepest te worden.
Maxima helpt mensen op weg naar een betere leefsituatie. Vrijwilligers uit de doelgroep volgen reintegratietrajecten in de winkels.
www.kledingbankenmaxima.nl
20. Kledingbank Drenthe Hoogeveen en omstreken
Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld
ziekte of overlijden van de kostwinner, echtscheiding, verslavingen, werkloosheid of een
faillissement. Ze kunnen zichzelf niet meer van kleding en/of schoeisel voorzien.
Dit is een van de hoofdredenen waarom de Stichting Kledingbank Drenthe is gestart. Op deze manier
wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding in Hoogeveen en omstreken. Stichting
Kledingbank Drenthe geeft herbruikbare kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig hebben,
maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. De andere hoofdreden is dat de Stichting Kledingbank
Drenthe een prima plek is waar mensen zonder werk als vrijwilliger arbeidsritme op kunnen doen om
hun afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden. www.kledingbankdrenthe.nl
21. Diaconaat in de regio
In Oost-Groningen zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Kerken in Oost-Groningen zoeken hoe
zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Die armoede wordt veelal
doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor
jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en
hebben weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep
mensen die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die
opgroeien in armoede en weinig perspectief hebben op een betere toekomst?
De Classis Groningen-Drenthe heeft besloten een diaconaal consulent aan te stellen voor een
periode van vijf jaar om 35 plaatselijke diaconieën te ondersteunen en te inspireren. Het werkgebied
van deze diaconaal consulent, Christiaan Dekker, is het eerste jaar oost Groningen, maar kan daarna
uitgebreid worden. Het is een project in samenwerking met Kerk in Actie.
Het breed moderamen van de classis vraagt de diaconieën met een geoormerkt bedrag van
gemiddeld € 50,- per jaar bij te dragen aan dit project. Voor meer informatie zie de website van de
classis. www.classisgroningendrenthe.nl
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22. 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 achterstandssituaties te ondersteunen. Dit fonds biedt
financiële ruimte voor deze initiatieven.
Als u nieuwe diaconale projecten / instellingen onder onze aandacht wilt brengen staan wij daar
graag voor open. Ze moeten wel voldoen aan onze criteria:
● een diaconaal karakter hebben met een regionale uitstraling
● in de provincies Groningen en/of Drenthe.
23. Noodfonds
Voor het lenigen van acute noden in onze regio heeft het Classicaal Diaconaal Fonds 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.
Zo hebben de kledingbanken in Groningen en Drenthe in 2021 geld ontvangen om kinderen van schoon
ondergoed te kunnen voorzien.
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