Beleidsplan College van Diakenen van de
Protestantse Gemeente Harderwijk 2014-2019

1. Inleiding
De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de
kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is
en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
De diakenen hebben een leidinggevende taak om, samen met de gemeenteleden, de diaconale
roeping gestalte te geven. De diaconie werkt aan de hand van dit beleidsplan dat zonodig wordt
aangepast.
Diaconaal bezig zijn wil zeggen: samenzijn, letterlijk medelijden met de ander tonen, een schouder
zijn voor de ander om op te huilen. Het streven van de diaconie om in onze gemeenten het
diaconaat een duidelijker gezicht te geven, zal volgens haar alleen dan kans van slagen hebben
wanneer er goede contacten en uitwisseling van ervaringen zijn met ouderlingen, ziekenbezoekers,
bejaardenbezoekers, contactpersonen in de wijken en de predikanten. Samen kunnen we de
gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen.
Ongeveer 10% van de bevolking in Nederland heeft sociale tekorten of leeft in armoede. Dit zal
naar verwachting de komende jaren stijgen. Ook in onze kerkelijke gemeente zijn schrijnende
gevallen aanwezig, hoewel niet altijd bij naam bekend. Mensen schamen zich vaak voor de
financiële nood waarin zij verkeren en verzwijgen dat liever.
2. Taakomschrijving
1) Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp
behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn.
2) Het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden.
3) Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad en de aanwezigheid in
kerkdiensten, met name bij het Heilig Avondmaal vervullen de diakenen een belangrijke rol.
4) Het dienen van de Kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen op haar
roeping om ten aanzien van sociale vraagstukken, gerechtigheid te betrachten.
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3. Organisatie
Elke kerkenraad bevat kerkordelijk ten minste 3 diakenen. Het college van diakenen vergadert vijf
maal per jaar, het bestuur maandelijks.
Namens de diaconie heeft een van de diakenen zitting in de Algemene Kerkenraad (AK) en is
tevens lid van het moderamen van de AK. Een aantal zaken behoeven de goedkeuring van de
Algemene Kerkenraad, zoals: beleidsplan, begroting, jaarrekening en collecterooster. Daarnaast
wordt verantwoording afgelegd aan de kerkleden en de Algemene Kerkenraad geïnformeerd.
4. Financiële middelen en vermogen
De wekelijkse collecten vormen een belangrijke en vaste bron van inkomsten voor de diaconie.
Andere bronnen van inkomsten zijn giften, legaten, rente uit spaargelden, beleggingen en de
opbrengsten uit bezittingen (pacht). Spaarregelingen e.d. dienen risicomijdend te zijn.
Het uitgangspunt van de diaconie is dat het huidige vermogen zoveel mogelijk in stand moet blijven
en dat jaarlijks kritisch wordt gekeken naar de samenstelling ervan, immers vanuit de opbrengsten
hiervan financieren wij een groot deel van ons hulpprogramma.
Conform de landelijke richtlijnen (van de PKN) wordt er jaarlijks een jaarrekening en begroting
opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid en goedkeuring gevraagd
voor het te voeren beleid.
Elk jaar wordt er een collecterooster opgesteld gebaseerd op de volgende uitgangspunten
 Collecten geadviseerd door de PKN.
 Collecten voor regionale doelen, waarvan verwacht mag worden dat de kerkgangers ze
herkennen.
 Collecten voor ZWO.
 De diaconale collecten bestemd voor eigen diaconaal werk en voor giften aan instellingen
die daarvoor in aanmerking komen
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Commissie ZWO

De commissie werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het College van Diakenen dat
optreedt namens de AK en heeft als doel:
 De gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd, namelijk:
 bijdragen aan de verkondiging van het bevrijdend Evangelie van het Koninkrijk van God;
 ondersteuning bieden aan mensen in moeilijke omstandigheden als armoede, ziekte en
onderdrukking;
 bouwen aan een wereld die voor iedereen duurzaam leefbaar is (inzet voor gerechtigheid,
vrede en heelheid van de schepping).
De rekening Commissie ZWO wordt beheerd door de penningmeester van de commissie die
jaarlijks de begroting en het financieel jaarverslag ter goedkeuring voorlegt aan het College van
Diakenen.
De Commissie ZWO werkt nauw samen met de diaconie. De diaconie heeft een vaste
vertegenwoordiger in de Commissie ZWO. Minimaal een keer per jaar is er gezamenlijk overleg
over de te houden acties. Via publicaties in het kerkblad, website en participeren in kerkdiensten
waarin de collecte bestemd is voor Zending of Werelddiaconaat probeert zij de bewustwording te
bevorderen.
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Commissie Jeugddiaconie

Jeugddiaconie heeft als doel jongeren in de leeftijd van 0 tot 25 jaar op een voor hun leeftijd
aantrekkelijke manier te laten ervaren, hoe je vanuit het christelijk geloof voor elkaar en anderen
(wereldwijd) kunt inzetten en zorgen. Dus samen met de jongeren bezig zijn voor anderen.
De commissie jeugddiaconie heeft de volgende taken:
 Kerkbreed het beleid op het gebied van jeugddiaconaat te bepalen.
 De bovenwijkse activiteiten te coördineren.
 De leden van de commissie op de hoogte te houden van activiteiten op het gebied
van jeugddiaconaat, die ontplooid worden in de verschillende wijken.
 Elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren.
De commissie jeugddiaconie is, onder verantwoordelijkheid van het College van Diakenen,
bevoegd tot maken van beleid op het gebied van jeugddiaconaat en de coördinatie van de uitvoering
van dit beleid.
De commissie jeugddiaconie dient ter goedkeuring een beleidsplan voor een periode van vier jaar in
bij het College van Diakenen en legt na afloop daarvan verantwoording af onder toevoeging van
een financiële verantwoording.
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Belangrijkste actiepunten 2014-2019

Bij armoede:
• In incidentele gevallen kan de diaconie financieel bijspringen;
• Mensen verwijzen naar de juiste instellingen en hen daarbij ondersteunen;
• Helpen met het invullen van formulieren;
• Contact onderhouden met de voedselbank en eventueel hulp verlenen;
• Vast spreekuur vaststellen voor diaconale vragen;
• Vaste rubriek in SamenGeroepen opnemen.
De diaconie neemt deel aan het Gemeenschappelijk Diaconaal Overleg van Harderwijkse kerken en
maakt in voorkomende gevallen gebruik van externe expertise.
Via het project Helpende Handen brengt de diaconie vraag en aanbod op materieel gebied bij
elkaar: klusjes, administratie, vervoer e.d.
Diaconale projecten
Langdurige (2 à 3 jaar) ondersteuning van één project kan er voor zorgen dat er een persoonlijke
band van de gemeenteleden met dat project ontstaat. Blijvende financiële ondersteuning van een
vast project is een optie. Goede informatie vervult hierbij een hoofdrol. Door middel van
verschillende acties en activiteiten kan een project voortdurend onder de aandacht worden gebracht.
De diakenen verrichten hun taak vanuit de wetenschap dat het in het diaconaat om mensen gaat. De
keuze van een project is in samenspraak met ZWO.
Voorlichting en informatie
Maandelijks wordt in het kerkblad en op de website verslag gedaan over de gehouden collectes en
voorlichting gegeven over de komende collectes. Af en toe wordt er extra aandacht besteed aan een
bijzonder doel, zoals campagne Veertigdagentijd.
Regelmatig zal een collecte door één van de diakenen tijdens de dienst extra worden toegelicht.
Daarnaast verstrekt de diaconie informatie middels uit te delen folders, bladen en ander materiaal.
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Eindoel 2019:
De diaconie van de Protestantse Gemeente Harderwijk is een organisatie in een organisatie, de
gemeenteleden zijn bekend met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de diaconie.
Er wordt samengewerkt met instanties zoals WMO, voedselbank, enz.
Ook is de diaconie in staat om met middelen en handen hulp te bieden aan de hulpvrager.

2014 Zichtbaarheid voor organisaties en gemeenteleden.
Transparantie over wat we doen en wie we zijn. Transparant maakt zichtbaar
2015 Hervorming diaconie e en kerkenraden. Uitbouwen zichtbaarheid.
2016…..
2017….
2018….
2019….
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