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Inleiding
In het kader van de samenwerking tussen de protestantse gemeenten van Klarenbeek, Voorst
en Wilp heeft de inmiddels opgeheven stuurgroep in haar nota d.d. 24 mei 2013 de diaconieën
gevraagd nauwer samen te werken en het beleid op elkaar af te stemmen.
Bij al het diaconaal handelen en bezinnen zetten we ons dan ook in voor maximale
samenwerking, met als richtpunt het samengaan van de diaconieën in de Protestantse
Gemeente Klarenbeek Voorst Wilp
Doel
De diaconale gedachte vindt haar oorsprong in de bijbel. Gebaseerd op de werken van
barmhartigheid, zoals o.a. genoemd in Matteüs 25 (31-46) stelt de diaconale gemeente zich
ten doel gerechtigheid en barmhartigheid in de samenleving te bevorderen door bijdragen te
leveren aan de leniging van de nood in de wereld, dichtbij en ver weg. De diaconie wil
zodoende dienstbaar zijn aan de samenleving.
Middelen die de diaconie ten dienste staan zijn:
a. Financieel: daar waar instanties/overheden niet of onvoldoende steun verlenen, kan de
diaconie financieel bijdragen.
b. Bewustwording: de diaconie stelt zich ten doel de leden van de gemeente (meer)
bewust te maken van onze verantwoordelijkheid voor de mens in nood en voor het
beschermen van de gehele schepping. Aan die bewustwording moet blijvend worden
gewerkt. We willen dit bereiken door zorgvuldige en aansprekende aankondiging van
de collecten, publicatie in het kerkblad en stimulering van aandacht hiervoor in de
liturgie en het pastoraat
c. Daadwerkelijke hulp: in de vorm van werkzaamheden, activiteiten en/of organisatie.
De inzetbare middelen komen voort uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Collecten
Acties ten behoeve van projecten
Inbreng uit vermogen
Schenkingen/legaten
Noodfonds Wereldwijd. Een plaatselijk fonds waarin Klarenbeek, Voorst en Wilp
jaarlijks een storting doen
Elk jaar willen we de inzetbare middelen analyseren en waar mogelijk optimaliseren
Het werkterrein van de diaconie is te verdelen in:
a. Plaatselijk
b. Regionaal en landelijk
c. Werelddiaconaat
We streven daarbij naar een redelijke verdeling van de diaconale inzet over deze drie
werkterreinen en naar continuïteit daarin.

Plaatselijk:
Alles wat we gezamenlijk kunnen doen, doen we gezamenlijk
Wat daarnaast plaatselijk nodig is, doen we plaatselijk in de eigen gemeente, zoals
: Kosten avondmaalsvieringen
Bloemengroet
Voorzieningen gehandicapten (secundair)
Ouderenwerk
Ophaaldiensten
Attenties voor zieken bij jubilea

Regionaal en landelijk:
-

Afdracht inzake het diaconale quotum
Landelijke projecten

Werelddiaconaat:
-

Aansluiting zoeken bij projecten van Kerk in Actie
Diaconaal project
Oikokrediet

Doelgroepen van de diaconie zijn in het algemeen de zwakkeren in de samenlevingen, die
we in het oog willen houden. Ten denken valt aan:
-

Zieken en (hoog)bejaarden (i.s.m. pastoraat)
Eenzamen (i.s.m. pastoraat)
Mensen die buiten hun schuld in financiële nood verkeren
Mensen in oorlogsgebieden
Mensen die onderdrukt worden
Gehandicapten
Verslaafden
Gevangenen
Vluchtelingen en asielzoekers
Daklozen
Kinderen, zoals kindsoldaten, misbruikte kinderen, kinderen die zware arbeid moeten
verrichten, straatkinderen
Getroffenen door natuurgeweld

Om invulling te geven aan onze roeping onderkennen we de volgende diaconale taken:
-

Beheer van de diaconale gelden en bezittingen, altijd uitgaand van een laag
risicoprofiel
Vaststellen van de jaarlijkse projecten die we ondersteunen
Vaststellen collecterooster
Organisatie vieringen Heilig Avondmaal
Doel avondmaalscollecten vaststellen
Opstellen jaarlijkse begroting
Opstellen jaarlijks financieel verslag
Opstellen jaarverslag
Vertegenwoordiging in de kerkenraad en streekkerkenraad
Vertegenwoordiging in de kerkdiensten
Vastleggen van de besluiten die tijdens vergaderingen worden genomen
Contacten onderhouden met de plaatselijk Caritas
Inventariseren armoede
Organiseren van diaconale gemeenteavond
Bezoeken landelijke werkdagen
Acties ondersteunen bij sociaal onrecht
Activiteiten organiseren om mensen (meer) bewust te maken van de nood in de wereld
en in eigen omgeving
Briefschrijfacties - kaartenacties
Contact onderhouden met Naastenhulp
Contacten onderhouden met de voedselbanken
Zitting in de ZWO-groep dan wel contact onderhouden met ZWO-groep

Financiële huishouding
De diaconie ziet het als haar bijbelse opdracht dienstbaar te zijn aan de samenleving en nood
te lenigen, dichtbij en ver weg.
In dat licht bezien, wordt er jaarlijks een gewetensvolle begroting opgesteld.
Indien mocht blijken dat de baten achter blijven bij de begrote lasten, wordt het vermogen
aangesproken om het tekort te dekken.
Het vermogen wordt zo goed mogelijk beheerd, hierbij is de opzet dat het diaconaal te
verantwoorden is. Eventuele beleggingen, zoals Oikokrediet, hebben een laag risicoprofiel.
Van groot belang is dat we een ANBI status houden; ons beleid is erop gericht de richtlijnen
daartoe in acht te nemen.

