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Hervormde gemeente Beekbergen

“Met open handen”
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1.

DIENSTOPDRACHT

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:






de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de
liefdegaven;
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente van diaconale aard.
( Kerkorde PKN )

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 2020 - 2024.
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2.

DIENSTAANWIJZING

Bijbelse uitgangspunten voor het diaconaat.
Hoewel meerdere teksten de diaconale opdracht uitdragen, mogen de woorden die
Jezus ons leerde en die Matteüs heeft opgeschreven, toch wel als een exponent in
dezen worden beschouwd: “Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven, Ik had
dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw
huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik
was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij
geweest. Toen u dit voor één van Mijn minste broeders deed, deed u het voor Mij”.
Deze tekst valt niet mis te verstaan! Ook kunnen uit deze tekst al de
basisopdrachten worden gehaald: eten, drinken, kleding en onderdak verstrekken
én omzien naar elkaar.

3.

DIENSTBETOON

Wisselwerking met gemeente en samenleving
Vanuit een maatschappij bewuste instelling zoekt de Hervormde Gemeente
Beekbergen wegen om betrokken te zijn bij groepen die sociaal, economisch of
anderszins buiten de boot vallen.
Omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de
gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente staat hier op het spel.
Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. ‘Voor zover je het aan hen – de
armen, de naakten, de zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt gedaan
heb je het aan Mij gedaan’, zegt Jezus. Het komt er op aan die roepstem te
horen en het hart te laten spreken. Overal in de samenleving komen we hen tegen
in wie wij Jezus herkennen. De inrichting van de maatschappij staat momenteel ter
discussie en daarmee de rol van de overheid en maatschappelijke organisaties.
Kerken komen daarbij vaak opnieuw in beeld. Zij worden bovendien uitgedaagd
deel te nemen aan het debat over de goede samenleving. Daarnaast ligt er een
taak voor diakenen de gemeente te stimuleren om dat te doen waar de kerk van
huis uit goed in is: zorg voor de medemens, in welke vorm dan ook. Zij zal dat
doen ‘in Jezus’ naam’. Soms alleen, soms met bondgenoten buiten de kerk of door
aan te sluiten bij lopende initiatieven. Het is verheugend hoeveel mensen buiten de
kerk zich inzetten voor hun medemens. Dat nodigt uit tot samenwerken.
Het omzien naar elkaar is een taak van de diaconie, maar ook van alle
gemeenteleden. Ook ligt er een taak voor de diaconie om de gemeente te
stimuleren een financiële bijdrage te leveren, opdat degenen die dit het meest
nodig hebben geholpen kunnen worden. Zo nodig moet in geval van acute
financiële of sociale nood hulp worden geboden in welke vorm dan ook.
Daar waar in de samenleving kwetsbare individuen of groepen dreigen ten onder te
gaan dient de diaconie waar nodig en mogelijk sociale en maatschappelijke
activiteiten te ontplooien en zodoende de samenleving te wijzen op haar
verantwoordelijkheid. Het diaconaat van de kerken zal waar nodig, moeten
aandringen op politieke en maatschappelijke veranderingen. Politiek wordt in dit
verband opgevat als de kunst om stad en staat goed in te richten en bewoonbaar te
houden. Maatschappelijk betekent hier de begeleiding van processen die zich in de
samenleving voordoen.
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Onze maatschappelijke betrokkenheid is concreet, met open oog voor nieuwe
ontwikkelingen waar onze gemeente een rol in kan spelen.
1. We bieden begeleiding aan op diverse terreinen waaronder ouderenen ziekenzorg, budgethulp, WMO.
2. We gaan in gesprek met en bieden hulp aan mensen in nood.
3. Onze betrokkenheid betreft niet alleen mensen in Nederland en in
onze directe omgeving, maar strekt zich ook uit tot het buitenland.
4. We werken aan diaconaal bewustzijn
Vanuit pastoraat is er een signalerende taak richting diaconaat.
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4.
4.1.

DIENSTREGELING
College van diakenen

4.1.1. Samenstelling
De diaconie bestaat uit zes leden. Er wordt naar gestreefd naar een samenstelling
van evenveel vrouwen als mannen. De diakenen kiezen uit hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast wordt er een
administrateur benoemd.
Eén van de diakenen wordt gekozen als vertegenwoordiger in de kleine kerkenraad.
Een van de diakenen is belast met het jeugddiaconaat, zie hoofdstuk 5.3.

4.1.2.

Kerkdiensten

Tijdens de erediensten zorgen de diakenen voor het inzamelen van de gelden.
Gemeenteleden assisteren de diakenen bij de inzameling van de gaven. Daartoe
wordt een rooster opgesteld. De eerste rondgang is voor de diaconale doeleinden,
de tweede voor het werk in de eigen gemeente (kerkrentmeesters). Naast de
wekelijkse diaconiecollecten zijn er de bijzondere bestemmingscollecten bij de
uitgang en Helig Avondmaal. Het collecteplan voor de uitgangscollecte wordt
jaarlijks in samenwerking met de kerkrentmeesters opgesteld.
Tijdens bijzondere diensten, met name de zondagen waarop het werelddiaconaat
de aandacht krijgt, is er gelegenheid voor de diaconie om de gemeente nader te
informeren.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal hebben de diakenen een belangrijke taak.
Dienen is het uitgangspunt bij het diaconaat. Vandaar de deelname van diakenen
bij het uitdelen van brood en wijn.
Het verzorgen van de bloemengroet. Iedere zondag wordt gezorgd voor bloemen in
de kerk; deze worden na de ochtenddienst als een groet van de gemeente gebracht
bij mensen die uit het ziekenhuis mochten thuis komen of bij mensen die langere
tijd ziek zijn of anderszins bemoediging nodig hebben.
4.1.3. Secretariaat
De secretaris van de diaconie is belast met de verzorging van de interne en de
externe contacten, zowel schriftelijk als mondeling. Hij/zij verzorgt de inkomende
en uitgaande stukken. Hij/zij agendeert de vergaderingen van de diaconie en
verzorgt de verslaggeving hiervan.
4.1.4. Penningmeester
De penningmeester is belast met het beheer van de ontvangen en uitgegeven
gelden. Hij/zij stelt de jaarrekening en concept begroting op; dit geldt ook voor de
meerjarenbegroting. Hij/zij onderhoudt de contacten met de financieel deskundigen
en het kerkelijk bureau.
4.1.5. Administrateur
Naast de penningmeester is een administrateur aangesteld. Een deel van de taak van
administrateur wordt vervult door het Kerkelijk bureau, in het bijzonder de gehele
afwikkeling en verantwoording van de collecte opbrengsten, er is nl binnen de diaconie
geen kasgeld in omloop. De adminstrateur hoeft geen deel uit te maken van de
diaconie.

4.1.6. Taken
 De diakenen bevorderen door hun voorlichting en leiding, dat de
gemeenteleden gehoor geven aan hun diaconale roeping;
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Het verstrekken van voldoende informatie over de besteding van de
diaconale gelden, op de gemeenteavonden, in het kerkblad en zo mogelijk
tijdens de Eredienst;
Het verstrekken van voldoende informatie over de bestemming van de
collecteopbrengsten, waarbij de nadruk ligt op informatie vooraf;
Verzorging van afkondigingen in de eredienst bij bijzondere bestemmingen
van diaconale collecten en berichtgeving in het kerkblad;
Het uitdelen van folders, brochures en andere schriftelijke informatie over
de diaconale projecten;
Collecteren tijdens de eredienst;
De diakenen dragen zorg voor de geldwerving om de uitvoering van de
diaconale taken mogelijk te maken;
De diakenen zorgen voor een evenwichtige verdeling van de gelden en
stellen daartoe een meerjarenbegroting op;
De diakenen zorgen voor een goed beheer van de roerende en onroerende
goederen en diaconale gelden;
De diakenen coördineren de diaconale activiteiten van de gemeente;
De diakenen maken deel uit van de pastorale wijkteams
Ambtelijke vertegenwoordiging in de eredienst;
Organisatie en uitvoering van het Heilig Avondmaal;
Ondersteunen bij het klaar zetten van het avondmaal ( tafels, stoelen)
Organisatie en uitvoering Avondmaal in de Vier Dorpen
Verzorgen van de groet naar zieken en ouderen in het kader van de
oogstdient bij de dankdag voor gewas en arbeid;
Bijwonen van de kerkelijke vergaderingen;
Organisatie 1 x pw ontmoetingsmiddag (Proathus)
Organisatie kerstviering voor ouderen;
Aandacht hebben voor de berichtgeving over zieken en er op letten dat zij
aandacht krijgen;
Het in overleg dienst doen bij trouwdiensten;
De diaconie ondersteunt het werk van de wereldwinkel en bevordert het
bezoek.

4.1.7. Rechtshandelingen
De instemming van de Kerkenraad is vooraf nodig voor de volgende
rechtshandelingen :







Vaststellen van de rekening van het voorafgaande jaar;
Vaststellen van de begroting voor de volgende jaren;
Aangaan van verplichtingen die niet in de vastgestelde begroting zijn
aangegeven;
Aangaan van arbeidsovereenkomsten;
Oprichten van of deelnemen aan een stichting;
Voeren van processen.

Bij de rechtshandelingen vertegenwoordigen de voorzitter of zijn vervanger plus de
secretaris of zijn vervanger het College van Diakenen.
4.1.8. Bevoegdheden
Het College van diakenen is bevoegd om steun te verlenen aan personen, aan
organen, aan fondsen, aan instellingen en aan rechtspersonen. Het betreft hier
uitsluitend diaconale steun.
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4.2.

Financiën

4.2.1. Geldwerving
Om het diaconale werk mogelijk te maken zijn regelmatige inkomsten noodzakelijk.
De eerste collecte in de eredienst is altijd voor de diaconale bestemmingen
bestemd.
Giften kunnen ook op een speciaal gironummer gestort worden.
Regelmatige inkomsten zijn mede de renteopbrengsten en de pachtgelden.
4.2.2.

Begroting

Het College van diakenen dient jaarlijks een ontwerpbegroting in bij de Kerkenraad.
Jaarlijks zal de begroting ingediend worden. Voor 1 november moet de begroting in
de Kerkenraad worden behandeld. Na goedkeuring en vaststelling door de
Kerkenraad zal de begroting ter inzage gelegd worden voor de gemeente, waarna
voor 15 december een exemplaar ter goedkeuring naar het regionaal college voor
de behandeling van beheerszaken gestuurd zal worden.
4.2.3.

Jaarrekening

Het College van diakenen dient jaarlijks voor 1 mei een ontwerprekening over het
voorafgaande jaar in bij de Kerkenraad. De behandeling moet plaats vinden voor 1
mei. Na goedkeuring en vaststelling zal de jaarrekening ter inzage gelegd worden
voor de gemeente. Een exemplaar zal voor 15 juni ter goedkeuring naar het
regionaal college voor de behandeling van beheerszaken gestuurd worden. De
financiële administratie zal door een deskundige begeleid worden en door twee
onafhankelijke gemeenteleden worden gecontroleerd. Dit zal plaats vinden voor de
toezending naar het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
4.2.4.

Financiële hulpvragen

Persoonlijke steun wordt uitsluitend gegeven aan mensen die in Beekbergen, Lieren
of Oosterhuizen wonen. In speciale situaties kan de hulpverlening ook aan mensen
gegeven worden die in de gemeente Apeldoorn wonen. Andere aanvragers worden
verwezen naar de kerken in hun woon- of verblijfplaats. De diaconie garandeert de
vertrouwelijkheid van de aanvraag. Slechts twee leden van de diaconie zullen de
naam weten van de aanvra(a)g(st)er. Geheimhouding is verzekerd, omdat de
ambtsbelofte hen daartoe verplicht. Door dit protocol bekendheid te geven, hopen
we de drempel, om bij de diaconie aan te kloppen, te verlagen. Diaconaal
huisbezoek zal in deze situaties gewenst en noodzakelijk zijn. Mensen binnen en
buiten de kerkelijke gemeente, die in Beekbergen, Lieren of Oosterhuizen wonen,
kunnen bij de diaconie aankloppen. De financiële steun is incidenteel en tijdelijk en
zal, zo nodig gepaard gaan met budgetondersteuning. De predikant,de ouderlingen
en HvD (Pastorale teams) wordt met nadruk gevraagd om de diakenen op het
spoor brengen van mensen die in een moeilijke financiële situatie verkeren.
Organisaties met "een goed doel" weten de diaconie feilloos te vinden. De diaconie
wordt overstelpt met verzoeken om financiële ondersteuning. Steeds moet
afgewogen worden welke verzoeken gehonoreerd kunnen worden. Om tot een
juiste afweging te komen hanteren we de volgende criteria:
 De doelstelling van de organisatie moet diaconaal zijn;
 De organisatie moet levensvatbaar zijn;
 De financiële positie van de organisatie moet bekend zijn;
 De totale financiële steun van de organisatie is gemeld;
 De organisatie voert diaconaal werk uit namens kerken;
of
 De organisatie heeft binding met onze gemeente;
 De organisatie werkt samen met de kerk ter plaatse.
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Het is voor een plaatselijke diaconie niet te doen om zelf een antwoord te vinden op
alle gestelde criteria. Plaatselijk en regionaal lukt dat nog wel, maar provinciaal,
landelijk en wereldwijd moet elders advies ingewonnen worden. Naast de
bijdragenadvieslijst van de werkgroep Bijdragenadvies Classicaal Regionaal Overleg
(CRO) Gelderland, die wij bij de overweging hanteren, kunnen wij bij deze instantie
ook advies voor andere aanvragen inwinnen.
Als regel zullen de opbrengsten van de doorzendcollecten via de Dienst Missionair
en Diaconaal werk en Oecumenische relaties (M.D.O.) ter beschikking worden
gesteld. Dit geldt zowel voor de afdeling Binnenland als voor de afdeling
Buitenland, dat onder de naam “Kerk in Aktie” bekend is. De werkgroep
Bijdragenadvies CRO heeft aangegeven dat op deze wijze de beschikbare gelden op
de juiste plaatsen terecht komen. Een aantal organisaties dat om diaconale steun
bij de plaatselijke diaconieën vraagt, ontvangt al landelijke ondersteuning.
Afstemming op elkaar is dus noodzakelijk.
4.2.5. Onroerende zaken
Het beheer over de landerijen, ca. 24 ha., die de diaconie in bezit heeft, wordt
verzorgd door het Kantoor Kerkelijke Goederen (K.K.G.) te Amersfoort. Een
voorschot op de pachtgelden wordt in december op de rekening van de diaconie
gestort, terwijl de afrekening in januari ontvangen wordt. De netto ontvangsten
worden diaconaal besteed.
4.2.6. Beheer van de gelden
Op de diaconale fondsen zal ingeteerd worden, maar op zo’n wijze dat de
verplichtingen, die uit het beleid voortvloeien, voor een lange termijn kunnen
worden gegarandeerd, ook als de opbrengsten van z.g.n. levend geld onverhoopt
zouden teruglopen. Een behoorlijk deel van het kapitaal is voor een langere periode
vastgezet bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (S.K.G. ) te Gouda. Het overige deel
van het kapitaal wordt vastgezet voor kortere termijn zodat de uitgaven, zoals
vermeld in de meerjarenbegroting, bekostigd kunnen worden. Er is een aparte
rekening voor het ontvangen van extra giften van gemeenteleden.
4.2.7. Verdeling diaconale gelden
Voor de verdeling van de diaconale gelden heeft de diaconie een
verdelingspercentage vastgesteld.




Diaconaal plaatselijk
Diaconaal regionaal/landelijk
Diaconaal wereldwijd

35 %
20 %
45 %

Als de bijdragen hoger uitkomen dan begroot, kunnen de percentages bijgesteld
worden. Diaconaal wereldwijd zal daarbij de eerste prioriteit hebben.
Beheer en bestemming van de gelden worden verantwoord in de jaarrekening van
de diaconie.
Zending
Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties in meer dan 50 landen bij het
uitvoeren van het zendingswerk. Dat doen we met gebed, geld met menskracht en
met de betrokkenheid van veel gemeenten in Nederland. Het zendingsprogramma
werkt langs drie lijnen die elkaar onderling versterken: communicatie van het
evangelie, opbouw van levende geloofsgemeenschappen en bruggen bouwen
tussen verschillende geloofsgemeenschappen.
De diaconie houdt jaarlijks vier uitgangscollecten voor het zendingswerk van Kerk
in Actie.
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De diaconie steunt jaarlijks via de GZB een zendingsechtpaar. In 2020 is dit het
zendingsechtpaar Cobi en Thomas Roest.
Wekelijks kunnen de kerkgangers hun gave in de zendingsofferblokken deponeren.
In december worden deze binnengekomen gelden verdeeld:
70 % gaat naar de regionale zendingscommissie in Twello;
30 % gaat naar de G.Z.B.

De diaconie streeft er naar om het aantal projecten beperkt te houden. Hoe moeilijk
de keuze ook is: meer hulp voor minder organisaties. Dat bevordert de
betrokkenheid van de gemeente. Het gevolg daarvan is dat de hulp niet beperkt
hoeft te blijven tot financiële ondersteuning. Intensieve samenwerking met een niet
te groot aantal organisaties kan dat bevorderen. In het volgende hoofdstuk wordt
de oproep tot dienstbaarheid en dienstbetoon verder uitgewerkt.

5.

DIENSTCONT(R)ACTEN

5.1.

Overleg

Er is overleg met de centrale diaconie PKN Apeldoorn. De Hervormde diaconie
Beekbergen streeft naar een passende verdeling van de financiële middelen over
plaatselijke, regionale, landelijke en internationale activiteiten. Tot de plaatselijke
activiteiten rekent de diaconie ook het gebied van de gemeente Apeldoorn. Door
participatie in werkgroepen van de centrale diaconie PKN Apeldoorn kan gebruikt
gemaakt worden van hun ervaringen en expertise. Tevens woont een lid van de
diaconie Hervormde gemeente Beekbergen als waarnemer de vergaderingen van de
centrale diaconie PKN Apeldoorn bij.
Daarnaast wordt samenwerking gezocht op het diaconale vlak met de
andere/overige kerkgenootschappen in Beekbergen en Lieren
5.2.

Ouderen- en ziekenzorg

Vanwege de hoge gemiddelde leeftijd in onze gemeente reserveert de diaconie
voldoende middelen voor de zorg van ouderen en zieken. Meer middelen betekent
ook dat er meer mogelijkheden komen om deze zorg verder uit te bouwen en te
verbeteren.
Activiteiten:







Het organiseren van het kerstfeest voor ouderen;
Het bemiddelen bij de deelname van gehandicapten aan vakantieweken en
eventueel financieel te ondersteunen;
Op Dankdag voor gewas en arbeid worden fruitbakjes gemaakt en deze
worden na de kerkdienst bezorgd bij zieken, gehandicapten en ouderen
boven de 80 jaar. In samenwerking met de Protestantse Gemeente LierenBeekbergen wordt op dezelfde dag een fruitgroet gebracht bij alle bewoners
van de tehuizen in Beekbergen;
De behandeling van verzoeken om kerkradio en Kerk tv
Ontmoetingsbijeenkomst tijdens “het Proathuus” in het Hooge Pad. Op
dinsdagmiddag in de maanden september t/m mei, frequentie 1 x per week.
Tevens wordt vooraf aan deze bijeenkomst 1x maand gezamenlijk een
warme maaltijd gebruikt. Doel van deze bijeenkomst is de onderlinge
ontmoeting en de daaruit voortvloeiende gezelligheid en aandacht voor
elkaar.
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De diaconie zal samen met de Hervormde Vrouwen Dienst voor de concrete
uitwerking zorg dragen, zie hoofdstuk 6.1.
De diaconie heeft sinds mei 2015 zitting in zorgteam Beekbergen. Het zorgteam
ziet toe op de uitvoer van de WMO in het dorp Beekbergen. Personen die geen
beroep kunnen doen op de WMO en toch hulp nodig hebben worden hierdoor
gesignaleerd door de diaconie en kunnen door de diaconie worden ondersteund.
5.3.

Jeugddiaconaat

5.3.1. Inleiding
Een van de doelen van dit beleidsplan is vast te leggen hoe we binnen onze
Hervormde Gemeente Beekbergen vorm en invulling willen geven aan het begrip
‘jeugddiaconaat’.
5.3.2.

Visie op het Jeugddiaconaat

5.3.2.1
Wat is Jeugddiaconaat
Er zijn een aantal definities te geven van het begrip ‘jeugddiaconaat’. De meest
kernachtige en meest omvattende is wel:
diaconaat vóór jongeren en diaconaat dóór jongeren.
Jeugddiaconaat is diaconaat voor de jeugd, maar ook door de jeugd, want jongeren
kunnen juist iets betekenen voor andere jongeren of ouderen, in de buurt of verder
weg. Evenals in het overige diaconale werk binnen de gemeente, moeten ook in het
jeugddiaconaat de begrippen dienen, barmhartigheid, wederliefde en handelen
centraal staan. Ook jeugddiaconaat heeft tot doel: inhoud geven aan Gods opdracht
een dienende Gemeente te zijn in kerk en samenleving.
5.3.2.2
Noodzaak Jeugddiaconaat
Jongeren groeien op in een maatschappij, die steeds meer ‘ik-gericht’ wordt en
waarin de zorg en aandacht voor zwakkeren steeds schaarser wordt. Afhankelijke
mensen zijn in onze maatschappij nauwelijks in tel. Het maatschappelijk ideaal is:
rijk, succesvol en onafhankelijk zijn. Door die samenleving worden ook onze
jongeren onmiskenbaar beïnvloed en gevormd, simpelweg omdat zij deel uitmaken
van die maatschappij.
Vanuit de bijbel leren we een andere weg en als Gemeente hebben we als
navolgers van Christus de taak onze jongeren te leren en voor te leven hoe de weg
van dienen en barmhartigheid (barmhartig betekent letterlijk: met je hart bij de
armen zijn) te volgen en concreet invulling te geven.
5.3.3. Doelstellingen
De diaken belast met het jeugddiaconaat zal in samenwerking met de
jeugdouderlingen jongeren betrekken bij bestaande diaconale activiteiten en op
jongere gerichte activiteiten, zowel binnen de kerkelijke gemeente als daarbuiten.
Het jeugddiaconaat in onze Gemeente zal gericht zijn op ontmoetingsdiaconaat en
minder op gelddiaconaat, hoewel we dat laatste niet wordt uitgesloten. Het gestalte
geven aan het “er zijn en je inzetten voor de ander” verdient prioriteit boven
eenmalige geldinzamelingsacties voor goede doelen.
Wel willen we de jeugd leren met anderen te delen in hun materiële welvaart.
Met het jeugddiaconaat willen we het volgende bereiken:
 Interesse die bij de jeugd gewekt is vasthouden door samen een diaconaal
doel te bereiken;
 Door samenwerken elkaar (beter) te leren kennen;
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Plaatselijk hulp en diensten bieden. De daaruit eventueel voortkomende
opbrengsten kunnen gebruikt worden om plaatselijke tot internationale
diaconale doelen te sponsoren;
Betrekken van jeugd bij de kerkelijke activiteiten;
De interesse in het geloof en het kerkbezoek onder jongeren verhogen.

5.3.4. Mogelijke acties / activiteiten:
De diaconie stelt zich als doel acties met de jongeren van binnen en buiten onze
gemeente te ondernemen. Met de opbrengst van de acties zal een diaconaal
jeugddoel gesponsord worden of gebruikt worden voor de financiering van de
jongerenreis.
5.3.5.

Organisatie

5.3.5.1
“Jeugddiaken”
Binnen het college van diakenen is één van de leden belast met de jeugd. Deze
diaken heeft de hoofdtaak het jeugddiaconaat in de Gemeente gestalte te geven.
Dit gebeurt o.a. door:
 Coördineren: van alle activiteiten op het gebied van jeugddiaconaat,
waaronder de jongerenreis;
 Stimuleren: van het diaconale bewustzijn onder jongeren in de Gemeente en
van diaconale activiteiten voor jongeren;
 Aanspreekpunt zijn voor dit werk: zowel binnen de kerkenraad en diaconie,
maar ook richting het overige jeugdwerk (o.a. via de jeugdouderlingen) en
het overige leden van de Gemeente;
 Voorlichting geven: over diaconaat richting de jeugd en ook over
jeugdproblematiek naar de kerkenraad en Gemeente.
5.3.6.

Financiën

5.3.6.1
Financiële steun
Ook in het diaconale werk onder jongeren, kan men geconfronteerd worden met
situaties van financiële nood. Concrete verzoeken tot financiële steun kunnen via de
“jeugddiaken” binnen het college van diakenen worden ingebracht. De criteria tot
het verlenen van financiële steun aan jongeren vanuit de diaconie zal geschieden
conform de criteria zoals vastgesteld in de financiële paragraaf van het beleidsplan
van de diaconie.
De jongeren zullen zelf moeten zorgdragen voor een eigen bijdrage om deel te
nemen aan de jongerenreis. Het andere gedeelte van de reiskosten zal komen uit
het organiseren van acties (fondsverwerving). Voor een aanvullend bedrag kan een
verzoek bij de diaconie worden ingediend. Op de begroting van de komende jaren
is hiervoor een bedrag gereserveerd.
Om de betrokkenheid van de Gemeente zichtbaar te maken is er bovendien een
bedrag vrij gemaakt om kortlopende projecten, waaraan jongeren deelnemen,
eenmalig financieel te ondersteunen.
5.4.

Kerkradio, Kerk TV en Autorijdienst

De diaconie vindt het belangrijk dat gemeenteleden, die niet in staat zijn
zelfstandig naar de kerk te komen, of die de eredienst en bijzondere diensten niet
bij kunnen wonen, de eredienst en bijzondere diensten op indirecte wijze kunnen
meevieren. De diaconie maakt dit werk financieel mogelijk.
5.4.1. Kerkradio, Kerk TV
De diaconie coördineert de aanvraag van de kerkradio en Kerk TV en onderhoudt de
contacten met de luisteraars.
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In 2020 zal Kerk TV verder worden ingevoerd met als doelstelling dat met het
uitzenden van kerkradio begin 2021 kan worden gestopt.

5.4.2.

Autorijdienst

Als er verzoeken binnenkomen, zal de diaconie actie ondernemen.
6.

DIENSTCOMMISSIES

6.1.

Hervormde Vrouwendienst

6.1.1.





Taken H.V.D.






6.2

Het bezoeken van nieuwe bewoners in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen;
Het regelmatig bezoeken van ouderen, zieken en gehandicapten;
Leden van de HvD maken onderdeel uit van de pastorale wijkteams;
Het periodiek bezoeken van mensen, die iemand uit hun naaste omgeving
verloren hebben, voor zover de predikant of een van de ouderlingen dit
hebben aangegeven;
Het brengen van een attentie aan bruidsparen met een huwelijksjubileum
vanaf 40 jaar en aan ouderen die een kroonjaar vieren vanaf 80 jaar. Vanaf
90 jaar krijgen de ouderen ieder jaar een attentie;
Het assisteren bij diverse activiteiten rond Kerk en Het Hooge Pad;
Een van de diakenen bezoekt af en toe de vergaderingen van de H.V.D.,
waardoor wederzijds nauwe contacten bestaan.
De buitenland commisies

6.2.1 Oost-Europa Commissie

Belangrijkste doel van de commissie is om op diaconale wijze contacten te
onderhouden en het financiël ondersteunen van verschillende projecten in OostEuropa.

6.3

Gemeenschappelijke moestuin ’t Kerkeveldje

De diaconie ondersteunt het initiatief van enkele gemeenteleden voor een
gemeenschappelijke moestuin. Er is een groeiende behoefte bij dorpsgenoten aan
ruimte voor het verbouwen van groente, liefst biologisch, in wat voor vorm dan
ook. Daarnaast zijn er onder potentiële moestuiners ook het gebrek aan tijd of
kennis struikelblokken. Door dit initiatief wordt de zichtbaarheid van de kerk en de
maatschappelijke betrokkenheid binnen het dorp vergroot.
Er ontstaan op deze wijze laagdrempelige contacten tussen gemeenteleden en
andere dorp bewoners.
De diaconie steunt dit initiatief financieël en heeft de grond beschikbaar gesteld.
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