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DABAR: ondersteunt; stimuleert; coördineert en initieert diaconale projecten. 
 
Helpen: vanuit de Bijbelse visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn. 
Mensen die om hulp vragen zijn onze bondgenoten, die door hun levensverhalen ons op het 
spoor zetten van daadwerkelijke en efficiënte hulp. 

 
 
 
 
 
 
Secretariaat:  Dhr. B. de Groot 
                    Sieversmaat 15, 7761 GA Schoonebeek 
Telefoon:       0524-532228 
E-mail:           info@dabaremmen.nl 
Website:         www.dabaremmen.nl 
Bank :            NL62 FVLB 0635 8174 11 t.n.v ACD/DABAR , Emmen 

 



 
Inleiding:  
Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2015.  
Op maatschappelijk en sociaal terrein is er voor de kerken en geloofsgemeenschappen 
nog veel werk te doen. Vanuit niet-kerkelijke organisaties zal steeds meer een groter beroep 
op onze kerken/geloofsgemeenschappen en hun daaraan verbonden vrijwilligers worden gedaan.  
Het aantal leden van Dabar is in 2015 met enkele kerken toegenomen.    
Op onze website www.dabaremmen.nl  staan de leden van Dabar genoemd. Ook de jaarverslagen vanaf 
2009 staan hierop vermeld. Ons e-mail adres is : info@dabaremmen.nl. 
Wij zien duidelijk dat DABAR in een behoefte voorziet / kan voorzien. 

 

Reguliere bijeenkomsten. 
*In totaal zijn er vier reguliere bijeenkomsten met de DABAR leden geweest. 
*Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de Gemeente Emmen in de persoon van  
  de beleidsadviseur op sociaal en maatschappelijk terrein(waaronder de WMO).  
*De bijeenkomsten van de Sociale Alliantie Noord worden door twee van onze leden bezocht. 
*Het jaarlijks pastoraal overleg van de gemeente Emmen met alle kerken en geloofsgemeenschappen 
  werd door een aantal leden van ons bezocht.  
 

1. Ontwikkelingen /Speerpunten: 

 

1.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
In het actieprogramma van DABAR is de WMO aangeduid als zijnde een speerpunt. 
Vanaf 2014 is Dabar vertegenwoordigd in de WMO-raad in de persoon van dhr. Bouko de Groot.  
 

1.2 Mantelzorg.  
Het in 2009 opgerichte  Interkerkelijk Contactpunt Mantelzorg Emmen voorziet duidelijk in een behoefte. 
Inmiddels is in alle 6 gebieden van de gemeente Emmen een contactpunt Mantelzorg aanwezig. 
Men heeft inmiddels een eigen website  www.mantelzorgemmen.nl 
De “Week van de Mantelzorg” van 9 t/m 16 november bleek ook nu weer geslaagd. Maar liefst 17 kerken 
uit de gemeente Emmen hebben hieraan hun medewerking verleend. Ook de leden-kerken van Dabar 
hebben hieraan meegewerkt.  

 

1.3 Armoedebestrijding. 
Dabar is het afgelopen jaar betrokken geweest bij het opzetten van armoedebeleid van de gemeente 
Emmen. Aansluitend hierop wordt er met andere organisaties en de gemeente Emmen samengewerkt in 
een “armoedepact”. In 2015 is er weer in samenwerking met de gemeente Emmen de “dag van de 
armoede” georganiseerd. 
 

1.4 Opvang vluchtelingen. 
De grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland heeft op het station van Emmen aanvankelijk tot 
onoverzichtelijke situaties geleid. De diaconie van de P.G. Erica verleende als eerste hulp in de vorm van 
begeleiding, voedsel en kleding. Dabar heeft de coördinatie van die hulp overgenomen en sinds 
september 2015 zijn 21 kerken/geloofsgemeenschappen beurtelings elke middag en avond op het station 
aanwezig. We denken dat we in 2016 nog lange tijd aanwezig te moeten zijn.  

 

1.5 Diaconale projecten. 
Het doel hiervan is, naast wederzijdse kennismaking en doorgeven van informatie, knelpunten te helpen 
oplossen of mogelijk andere hulp te bieden Een aantal verzoeken van verschillende instanties ( o.a. de 
stichting Exodus, Vluchtelingenwerk Nederland en schuldhulpverlening) om o.m. inzet van vrijwilligers, 
resp. financiële ondersteuning, zijn aan onze leden doorgegeven. 
  

2. 

 

 

2. Organisaties waarmee Dabar een band heeft: 
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2.1. Stichting Op ’t Stee. 
De stichting heeft als doel om op grond van christelijke en humanitaire motieven noodhulp te verlenen aan 
asielzoekers in nood. Vooral aan hen die in een uitzichtloze situatie verkeren, doordat zij geen beroep 
kunnen doen op enige voorziening van overheidswege maar Nederland niet kunnen verlaten. De stichting 
heeft momenteel de beschikking over 4 huizen voor asielzoekers en vrijwilligers begeleiden een tiental 
asielzoekers. Sinds 1 juni 2015 voert de stichting de “Bed, bad en brood regeling” uit voor de gemeente 
Emmen. Financiële ondersteuning door o.m. de bij Dabar aangesloten kerken en 
geloofsgemeenschappen is en blijft actueel. Het rek.nr. van de stichting is NL33 RABO 0317 0351 34.   

 
2.2.  Leger des Heils, Emmen (kerkelijke afdeling).  
Het in 2010 gestarte project schuldpreventie vanuit een vindplaatsgerichte benadering ontwikkelt  zich 
steeds verder. Inmiddels spreken we niet meer van een project maar van een voorziening. 
Meer dan 200 unieke personen/huishoudens maakten in 2015 gebruik van de preventieve aanpak. 
Trainingen werden gehouden voor nieuwe vrijwilligers, specifiek voor maatjes schuldpreventie. Een drietal 
eigen ontwikkelde trainingen zijn officieel erkend door het Leger des Heils en elke cursist ontvangt een 
certificaat.  In 2015 werkten ruim 100 vrijwilligers in de winkel of de Albatros, als spreekuurhouder, 
adviseur en maatje binnen de voorziening. De vrijwilligers komen van vrijwel alle kerken en aanpalende 
organisaties in gemeente Emmen.  
Verdere informatie voor aanmelding van vrijwilligerswerk etc. kan men terecht via tel. 0591- 616655 en 
website www.korpsemmen.nl of sjaak.van.hese@legerdesheils.nl    

 

2.3. Stichting Leergeld.  
Het motto van de Stichting is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”. 
De Stichting Leergeld Emmen e.o. heeft als primaire doel het verlenen van materiële hulp aan kinderen in 
de Gemeente Emmen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met een laag inkomen (120% 
bijstandsniveau) , die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, 
tegemoetkoming in studie kosten of een andere regeling.. 
Naast het realiseren van dit primaire doel streeft men er naar om een verwijsfunctie te zijn 
naar overheids- en overige voorliggende voorzieningen.   
Om de doelen te kunnen volbrengen werft Leergeld Emmen subsidies, donaties en fondsen bij overheden, 
bedrijfsleven, serviceclubs, particulieren en hopelijk ook vanaf nu, van kerken.      
De Gemeente Emmen betaalt de coördinator. De website is : www.leergeld.nl/emmen . Het e-mail adres: 
info@leergeldemmen.nl  Het bankrekeningnummer : NL72 RABO 0128 4695 36. 
 

2.4 Voedselbank Zuidoost-Drenthe 
De Voedselbank Zuidoost-Drenthe werd in 2005 opgericht. De initiatiefnemers waren van mening dat er 
ook in deze regio behoefte zou bestaan aan deze vorm van hulpverlening. De financiële problemen van 
veel mensen kunnen wat verlicht  worden door het beschikbaar stellen van voedselpakketten. 
Dat de Voedselbank in een behoefte voorzag werd al snel duidelijk. Nadat zich bij de start al ca 
vijfenzeventig mensen hadden gemeld; groeide dit aantal van maand tot maand. De groei had tot gevolg 
dat er meer uitgiftepunten moesten worden geopend om het toenemende aantal cliënten te kunnen 
bedienen. In Zuidoost-Drenthe zijn nu 21 uitgiftedepots, waaronder veel kerkgebouwen.Meer dan 700 
gezinnen maken gebruik van de voedselbank. 
www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl. Bankrek.nr. NL70 RABO 0121 6856 83 

 

3. Burenhulpprojecten.  
In verschillende woonwijken en dorpen van de gemeente Emmen komen activiteiten in het kader van 
burenhulp van de grond. Er verschijnen info-huzen, naoberhulp-projecten en sociale gebiedsteams. Dabar 
juicht de ontwikkelingen op dit terrein toe en roept de kerken op zich aan deze activiteiten te verbinden. 
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4. Contacten met kerken en geloofsgemeenschappen  
Met een aantal kerken/geloofsgemeenschappen zijn in 2015 contacten opgestart om als lid toe te treden 
van Dabar.    
Alle kerken/geloofsgemeenschappen die positief staan t.o.v. het werk van DABAR,maar geen mensen 
hiervoor vrij kunnen maken, krijgen ieder jaar het jaarverslag en desgevraagd de verslagen van 
bijeenkomsten van Dabar. 
 

5. Financiën : 
Beginsaldo: € 743,78 
Inkomsten  : € 0,- 
Uitgaven    : € 256,52 
Eindsaldo  : € 487,26 

 

Tenslotte : 
We sluiten de achter ons liggende periode hiermee af.  
Voor 2016 liggen er nieuwe uitdagingen en zaken die de aandacht verdienen. 
We hopen dat meer kerken en geloofsgemeenschappen zich willen aansluiten bij Dabar. 
"Helpen vanuit de bijbelse visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Mensen die om hulp vragen zijn 
onze bondgenoten, die door hun levensverhalen ons op het spoor zetten van daadwerkelijke en 
efficiënte hulp". 
Laat dit ook in 2016 weer de rode draad zijn bij al ons handelen nu en in de verdere toekomst! 

 

Leden van deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen  per eind 2015.  
Mevr. Astrid Gesterkamp, Baptistengemeente De Bron, Emmen, voorzitter 
Dhr. Bouko de Groot, Prot. Gem. Schoonebeek, secretaris 
Dhr. Jan Bronda, Prot. Gem. Emmen, penningmeester  
Mevr. Henriette Stenger-Ekens, algemeen adjunct 
Mevr.Titia van den Berg–Luitjens, lid; Baptistengemeente De Bron Emmen. 
Dhr. Joop Einhaus, lid; R.K.Parochie Erica (Goede Herder Parochie). 
Dhr. Sjaak van Hese, lid; Leger des Heils.  
Dhr. John Backers, lid; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Emmen. 
Dhr. Menno Nicolai, lid; Prot. Gem. Emmen, grote kerk. 
Dhr. Markus Troost, lid; Prot. Gem. Emmen,-Oost 
Mevr. Veronica de Rijk, lid; R.K. Parochie Emmen (Goede Herder Parochie) 
Mevr. Lammie de Vries, Beentepol 54, 7815 KX Emmen 
vac., lid; P.G. Emmen, Ichthus 
Mevr. Alie Winkel, lid; PG Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord. 
Dhr. Hendrik Seip, lid; PG Noorderkerk, Nieuw-Amsterdam/Veenoord 
Mevr. Martha Velzing, lid; P.G. Eben Haëzer, Klazienaveen.                 
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