
Ambtsgroep Diaconie

 
Wij zijn in 2019 als ambtsgroep diaconie met 6 personen vertegenwoordigd in de kerkenraad. 
Eind dit jaar zullen er 2 diakenen aftreden: Ebie Heuker-Stuut, onze betrouwbare en altijd klaarstaande 
kracht uit Lauwerszijl en onze voorzitter Jan-Hans Nieuwenhuis, die reeds verschillende diaconieperioden 
present is. We hopen en bidden dat beide vacatures ingevuld mogen worden door enthousiaste gemeen-
teleden. We krimpen elk jaar als diaconie, dus we hopen vurig op een goede aanvulling voor 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 februari stond in de Voorbode een oproep om enkele nieuwe collectezakjes te maken van overhem-
den... Binnen een week had ik allerlei stoffen ontvangen en Tineke de Boer heeft dit snel opgepakt en 
inmiddels zijn eind februari de eerste zakjes in gebruik genomen! Wij willen een ieder die de stoffen 
inleverde en Tineke hartelijk danken voor het maken van de zakjes! Super!
De inkomsten van de diaconie bestaat uit collectes, landhuur en 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.

Een greep uit de Goede Doelen van het afgelopen jaar, welke een gift van de diaconie ontvangen hebben: 
Artsen zonder grenzen, Bartimeus Sonneheerdt, Beautiful Gate, Beautiful Kidz Namibia, Chavah,
Dorcas, Evangelisch Werkverband (verzorgt o.a. GGG gesprekken), St. Epafras, Faridpur, Gevangen-
zorg Nederland, Giro 555 voor Sulawesi,  Hadassa Hoeve, St. Heifer, Hezenberg, IJM - International 
Justice Mission, Jemima, Kerk in actie binnenland, Nationaal Fonds Kinderhulp NPV - Zorg voor lev-
en (tegen eenzaamheid), Stichting KPPR Hulp voor Helden, Light for the world Chr. Noodhulp Clus-
ter - Actie voor Lombok, MAF Nederland, Max maakt mogelijk: project Winteractie Oost-Europa), 
Mensenkinderen, Mercy Ships, Open Doors, St. Ora (groentezadenproject) St. Philadelphia Namibie, 
Pikulan, St. Red een kind, Roosevelthuis, SDOK, SOS Kinderdorpen St. Bootvluchteling, St. Pres-
ent Smallingerland, St. Present NOF (Noord-Oost Friesland), St. Vrienden van Effatha, Tamar Center, 
Trans World Radio, Vineyard (Roemenië), Voedselbank Kollumerland, Vrienden van De Hoop, World 
Servants, Zending over grenzen, Ziekenpastoraat UMCG, Edukans, actie schoenendoos school Burum, 
Exodus support.

provinciale uitgaven:
St. Support Fryslan, St. Oer de Brege, St. Lichtpunt, Fier Fryslan Leeuwarden, De Oase Dokkum Tum-
ba Leeuwarden, Kerken en Landbouw, Solidair Friesland, Sun Friesland, Geloof en Homoseksualiteit, 
KMVH Friesland, Nabestaanden na zelfdoding, Kleurrijk Fryslan Diaconaal platform Leeuwarden, In-
terkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Drachten,

De beknopte begroting 2019 van de diaconie treft u ook hier in het Jaarboekje. De cijfers over 2018 zijn 
nog niet definitief op het moment van schrijven van dit stukje.

De erfenis van Piet Slagter is een deel van 5000 Euro besteed aan het 12 jaar lang kunnen steunen van 2 adop-
tiemeisjes via de Stichting Sits for Care. Meena is 11 jaar oud en heeft 1 broer en 3 zusjes. Het andere meisje 
heet Khusboo en is 9 jaar, ze heeft 3 zussen. Haar vader heeft een heel klein buurtwinkeltje en haar moeder is 
huisvrouw. Ze wonen in een klein huisje met 1 kamer en koken / slapen allemaal in dezelfde kamer. Wasrui-
mte en toilet wordt gedeeld met alle families die hier in zulke huisjes wonen. Dat zijn ongeveer 12 families. 
Het overige deel van de erfenis willen we inzetten voor een duurzaam project. Dit is in deze tijd van 
slechte rentestanden echter niet zo makkelijk als het lijkt binnen de doelstellingen van de diaconie. 
Wij zullen ons hier nog nader over beraden en mocht u suggesties hebben, dan staan we daar altijd open 
voor.



Gemeenteleden van 70 jaar en ouder komen in aanmerking voor de bloemengroet uit de kerk. Als 
gemeenteleden samen zorgen we er voor, dat er elke week een bloemetje in de kerk komt te staan.  
70 plussers die geen bloemengroet op prijs stellen kunnen dit kenbaar maken bij de diaconie. Het weg-
brengen wordt verzorgd door de wijkassistenten. De coördinatie van wie de bloemengroet ontvangt 
wordt al enkele jaren door Bea Riemersma behartigt. In Munnekezijl coördineert Trienke Riemersma de 
bloemengroet.
Wist u dat er ook thuis Avondmaal gevierd kan worden? Vraag naar de mogelijkheden bij 1 van de diak-
enen.

De 40-dagentijd begint op Aswoensdag 6 maart. Het thema is dit jaar: “Een nieuw begin”. Iedere zondag 
in de 40-dagentijd is er een liturgische bloemschikking. Tijdens de 40-dagentijd zijn er bijzondere col-
lectedoelen voor Kerk in Actie. U wordt hierop attent gemaakt in de dienst en in de Voorbode. 
Gemeenteleden van 70 jaar en ouder kregen in de decembermaand een Kerstpakketje aangeboden. Er is 
overleg geweest vorig jaar om te gaan naar de leeftijd van 75 jaar en ouder aangezien er steeds meer ou-
deren zijn, maar zo lang het ons nog lukt om iedereen te bezoeken zouden we de leeftijd graag zo laten! 
Dankbaarder werk dan dit is er niet…
Tijdens de Kerstnachtdienst werd gecollecteerd voor de stichting Visvliet Vitaal. De diaconie heeft de 
mooie opbrengst van deze collectie aangevuld tot 350 Euro. 
Kent u iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken? Graag komen wij in contact met hen. 
Schroom niet en benader iemand van de diaconie in vertrouwen, zodat wij misschien een klein licht-
puntje kunnen zijn in deze soms snelle maatschappij.

namens de diaconie,  
Titia Riemersma-Feenstra, secretaris 

Herestraat 70 Burum 
06-54224851  




