
Beleidsplan 

Maatschappelijke betrokkenheid: 

1. Juli 2022 . 7 leden van de Ommer World Servants gingen 3 weken op werkvakantie naar 

Oeganda. Algemeen World Servants doel: Werken aan verandering. Specifiek doel: bouwen 

aan een kleuterschool. Naast het bouwen waren er contacten met mensen thuis, activiteiten 

met kinderen op school, bijwonen van kerkdiensten en kennismaken met natuur en cultuur. 

De jongeren legden 2300 euro per persoon op tafel dat ze bijeen kregen door acties, 

collectes, giften en een persoonlijk aandeel. Van het geld werd de reis, het verblijf en het 

geld dat nodig was om het benodigde bouwmateriaal te kopen betaald. Het streven is in de 

zomer van 2024 opnieuw een groep uit Ommen te laten afreizen naar een nader te bepalen 

ontwikkelingsland. Deelname aan de groep staat open voor iedere jongere (ongeacht 

lidmaatschap van een kerk)die tijdens de werkvakantie ongeveer tussen de 18 en 21 jaar oud 

is. Over uitzonderingen op die leeftijdscategorie valt te praten 

2. September 2022. Het Jeugddiaconaat (in PKN verband en vallend onder PaKaN!) is officieel 

van start gegaan. Het komende jaar is een opbouwjaar. Momenteel bestaat het Kernteam uit 

5 jongeren van rond de 14 jaar, maar het Jeugddiaconaat is gericht op jongeren tussen de 12 

en de 18 jaar. Deze groep is een vervolg op wat we eerder noemden als ‘Geloven met je 

handen’. Verschil met eerder is de naam en de uitbreiding van de beoogde doelgroep 

(voorheen 18+). We proberen de groep qua aantal uit te breiden dit jaar waarbij naast de 

kerngroep alle andere jongeren kunnen aansluiten bij afzonderlijke activiteiten. Voor dit 

seizoen staan gepland dan wel zijn al uitgevoerd: helpen met het inzamelen van kleding voor 

asielzoekers, kerstpakketten samenstellen en bezorgen bij de alleenreizende jonge 

asielzoekers tussen 15 en 17 jaar die opgevangen worden in hotel Paping, collecteren voor 

Kerk in Actie, spelletjesmiddag houden in Oldenhaghen, activiteit in samenwerking met de 

Stichting Evenmens, Valentijnsactie, ontbijtactie, slapen onder de brug als actie van Tearfund 

en het samenstellen van de vakantietas. Ook de toekomstige World Servants groep zal onder 

het Jeugddiaconaat vallen 

3. November 2022. Actie voor de asielzoekers die tijdelijk te gast zijn in het gemeentehuis en 

hotel Paping. Na een eerste oproep werd veel warme kleding verzameld, gesorteerd en 

uitgedeeld aan de vluchtelingen in het gemeentehuis. Ook boden meerdere mensen zich aan 

voor sociale contacten een tiental mensen meldde zich voor het geven van taalles. Twee 

weken nadien was er een soortgelijke actie gericht op de jongeren in hotel Paping. Ook deze 

acte was succesvol. Deze laatste actie werd door alle Ommer kerkgenootschappen gedragen 

en werd in PKN verband georganiseerd in PaKaN!/Jeugddiaconaat verband. Verder werden 

en worden vluchtelingen uitgenodigd bij jongerenactiviteiten en het Samen Eten inde Kern. 

Daarnaast is het de bedoeling in hetzelfde verband als hierboven genoemd als gezamenlijke 

kerken in samenwerking met de diaconieën een kerstpakket samen te stellen welke door de 

jongeren wordt ingepakt en bezorgd. 

4. November 2022. Er was een vervolg op de Vredestocht van juni van de loods van SOVO via 

de kerken naar de Tuin van Hoop. Tijdens deze laatste tocht werden er ook tv opnames 

gemaakt voor het KRO/NCRV programma  Petrus in het land 

5. December 2022. In samenwerking met zorgcentra en gezamenlijke kerken wordt de 

mogelijkheid onderzocht om het PKN Theaterprogramma ‘Lang zal hij leven’ naar Ommen te 

halen. Een en ander zal een hele brede regionale functie hebben waarbij de gedachten 



uitgaan naar een middag- en een avondvoorstelling in de Carroussel. Thema: 

Levensbeëindiging bij dementie. De voorstelling nodigt uit tot reflectie en gesprek en dringt 

geen mening op. Na de voorstelling is er een nabespreking. Als alles door kan gaan vinden de 

voorstellingen plaats in het najaar van 2023. 

 


