College van diakenen
leder jaar wil de diaconie u middels haar jaarverslag informeren over de activiteiten en
ontwikkelingen binnen de diaconie.
In de zondagse eredienst doen altijd twee of meerdere diakenen dienst. De inzameling van de gaven
en de bediening bij het Heilig Avondmaal zijn daarbij de belangrijkste taken. Ongeveer één keer in de
zes weken komen wij in vergadering bijeen.
In gezamenlijk overleg met het College van Kerkrentmeesters wordt jaarlijks het collecterooster
opgesteld. Hierbij maken we o.a. gebruik van het landelijk collecterooster. Bij de gemeenteleden
worden de collectes bekend gemaakt d.m.v. folders, posters, stukjes in de "Voorbode" en bij de
mededelingen of via de beamer in de eredienst.
De inkomsten van de diaconie bestaan uit collectes, landhuur, giften.
De uitgaven die de diaconie heeft zijn o.a. steunaanvraag (volgen van landelijke advieslijst); Kerk in
Actie; steunaanvraag (volgens regionaal advieslijst) steunaanvraag (plaatselijk werk); hulpverlening
(financiële noodhulp bij rampen) ; diverse aanvragen om een gift;
Gemeenteleden van 70 jaar en ouder komen in aanmerking voor de bloemengroet uit de kerk.
Mensen die geen bloemengroet op prijs stellen moeten dit kenbaar maken bij de diaconie. Het
wegbrengen wordt een taak van de wijkdames.
De diaconie heeft ook de taak om de hele gemeente bij haar dienstbaarheid te betrekken door
gemeenteleden bij lopende en nieuwe activiteiten in te schakelen. Bij dit dienen verwachten we het
niet van onszelf, maar van Hem die zich volledig dienstbaar opstelde.
De afgelopen periode is de diaconie met steun van het Fries Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden en de Sociale Alliantie Fryslân druk bezig geweest met het organiseren van de
kanskaartenactie. Met deze actie is aandacht besteed aan het probleem ‘verborgen armoede’. Er zijn
huis aan huis zogenaamde kanskaarten verspreid in Burum, Munnekezijl en Warfstermolen.
Huishoudens met laag besteedbaar inkomen werd hiermee de weg gewezen naar mogelijkheden
voor extra inkomenssteun. Het gaat dan vooral om regelingen van de gemeente en de
belastingdienst. Dit alles kon volledig anoniem gebeuren door het insturen van de bijgeleverde
antwoordkaart. De diaconie heeft op dit moment nog geen inzicht in de het aantal huishoudens dat
gebruik gemaakt heeft van de aangeboden diensten.
De diaconie steunt al jaren een adoptiekind van de stichting ‘World Vision’. Van tijd tot tijd
ontvangen we een bericht van hem. Ons adoptiekind heet Alinda Johnson en woont bij zijn ouders in
Uganda. Ze hebben een tuin waarin ze mais en aardappels verbouwen. Alinda zit op school en houdt
het meest van zingen.
Gemeenteleden van 70 jaar en ouder ontvangen ieder jaar een kerstattentie. Dit jaar is hen Kerst een
zuivelmandje aangeboden.
Tijdens de Kerstnachtdienst zal er worden gecollecteerd voor kwetsbare kinderen in Moldavië. De
kerken in Moldavië geven licht en warmte aan kwetsbare kinderen. Samen met professionele
medewerkers van lokale organisaties als Moldovan Christian Aid, Youth for Christ Moldavië, én met
steun van Kerk in Actie vangen ze iedere dag de kinderen op in hun kerkgebouw. Ze zorgen voor een
warme maaltijd, doen spelletjes, vertellen bijbelverhalen en helpen met het huiswerk. Een keer per

week gaan de kinderen op bezoek bij de bejaarden in het dorp om hen een handje te helpen. Want
ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten.
Op 29 januari organiseert de diaconie een stamppotavond ten behoeve van het Tamarcenter. Baukje
Tolsma is al jaren nauw betrokken bij deze stichting. Baukje zal begin komend jaar weer naar
Thailand gaan om daar veel goed werk te verrichten.
Dit jaar hebben we afscheid genomen Evert Kuipers, Barbera de Boer Hylema en Anton de Groot. We
bedanken hen nogmaals voor alles wat zij voor de diaconie hebben betekend. Wij hebben Jan Hans
Nieuwenhuis en Ebi Heuker als nieuwe diakenen verwelkomd.
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