
Beleidsplan Diaconie 2022-2025 

Aansluitend bij het beleidsplan van de PG Berlicum-Rosmalen volgt hier het beleidsplan van de 

Diaconie.  

1. Verantwoordelijkheid voor de schepping. 

Het is een diaconale hoofdprioriteit dat we zodanig met de aarde om gaan dat die leefbaar blijft 

voor komende generaties. Daarvoor is het beschikbaar blijven van grondstoffen en 

voedselproductiemogelijkheid voor iedereen op gelijkwaardige wijze hoofdzaak. Dit houdt 

enerzijds in dat we niet alles nu opmaken zodat er voor latere generaties niets meer over is en 

anderzijds dat we voorwaarden scheppen zodat niet de hele mensheid door klimaatverandering 

gedwongen wordt op een kluitje te gaan wonen omdat de rest van de wereld onleefbaar is 

geworden. Ook armoedebestrijding valt onder deze doelstelling.  

a. Dichtbij. 

 In de eigen huishouding van onze gemeenschap groene stroom gebruiken, zuinige 

apparatuur en verlichting, zo weinig mogelijk wegwerpplastic, fairtrade producten gebruiken. 

Meedoen aan (locale) klimaatacties. Bijeenkomsten over dit onderwerp organiseren; 

bijvoorbeeld als bijdrage aan de regelmatig te houden festivals. Aansluiting bij het Groene 

Kerkennetwerk. 

b. Wereldwijd.  

Met enige regelmaat ondersteunen via de extra collecte en een donatie vanuit de diaconie 

van Kerk in Actie projecten die betrekking hebben op dit onderwerp. Voor 2022 staan er al 

een aantal bijdragen hieraan op het programma. De jaren daarna zetten we dit voort. 

 

2. Hulp bieden waar geen hulp meer is. 

De diaconie biedt hulp waar anderen geen hulp bieden en waar dit wel nodig is. Hierbij staan         

telkens de drie kernwaarden barmhartigheid (zorg, omzien naar elkaar), gerechtigheid (goed 

doen, recht doen) en wederkerigheid (respect voor en acceptatie van elkaars positie, keuze en 

oplossingen) centraal. Dit is vanuit de historie de oertaak van de diaconie. 

a. Dichtbij. 

Armoedebestrijding in onze directe omgeving doen we op een aantal manieren: steun aan de 

voedselbanken in Den Bosch en Sint Michielsgestel, Vincentiusverenigingen in Den Dungen 

en Den Bosch. Ook de Oecumenische Diaconie (een samenwerking met de RK parochie 

Rosmalen) doet projectsgewijs aan armoedebestrijding. Voor de komende tijd proberen we 

ook zo’n samenwerking met de parochie Berlicum-Middelrode op te zetten. 

Steun aan mensen die dreigen tussen de wal en het schip te vallen geven we via 

ondersteuning van het Straatpastoraat in Den Bosch, De vrienden van het Inloopschip (Den 

Bosch) en het pastoraal uitzendbureau Den Bosch.  

De Stichting Adora, die ondersteuning geeft aan mensen met een verstandelijke beperking 

krijgt ook steun van de diaconie. 

Via steun aan Vluchtelingenwerk helpen we bij de opvang van vluchtelingen; dit is een 

permanente zorg voor de komende jaren. Voor incidentele hulp, bijvoorbeeld als er in onze 

omgeving noodopvang komt voor vluchtelingen, organiseren we samen met andere 

instellingen vrijwilligers voor ondersteuning. 

De klassieke diaconale taak van het individueel ondersteunen van mensen die het financieel 

niet meer trekken lijkt na het invoeren van wettelijke sociale voorzieningen (bijstand, WAO 

etc) overbodig geworden. Toch doen zich af en toe noodsituaties voor waarbij alle 

mogelijkheden uitgeput zijn. In zulke gevallen biedt de diaconie hulp. Dit gebeurt na een 



beoordeling van de situatie door enkele leden van de diaconie en onder behoud van 

anonimiteit. 

b. Wereldwijd. 

Voor 2022 staan er donaties op de begroting voor enkele goede doelen (World Child Care 

Myanmar, SOS kinderdorpen en het Rode Kruis). Deze doelen hebben historische oorzaken. 

We gaan dit voor de jaren daarna heroverwegen, waarbij ook de projecten van Kerk in Actie 

een belangrijkere rol gaan spelen. Ook willen we ons nog meer richten op doelen die 

bijdragen aan het behoud van de schepping. Tot nu toe steunen we Kerk in Actie alleen nog 

maar via een aantal extra collectes waarbij dan de diaconie de opbrengst verdubbelt. 

Een nieuw fenomeen is een begrotingspost voor hulp aan mensen in nood die door de jeugd 

van onze gemeente mag worden bestemd. 

Individuele hulp ten behoeve van mensen die onderdrukt worden via rechtsmisbruik bieden 

we door regelmatig mee te doen aan schrijfacties van Amnesty International. 

De opbrengst van de koffiedoos (zie bijlage organisatie) is vaak ook bestemd voor een project 

wereldwijd. 

 

 

3. Dienstbaarheid binnen onze gemeente. 

Historisch gezien is in de vroege kerk de diaconie als aparte organisatie ingesteld. Dit om te 

voorkomen dat binnen de gemeente de zorg voor zorgbehoevenden te veel aandacht zou 

krijgen ten koste van de verkondiging van Gods woord. (Handelingen 6:2-5). In de huidige tijd 

vullen we deze op onze gemeente zelf gerichte taak als volgt in: 

a. De diaconie faciliteert het avondmaal: beheer van de attributen die daarvoor nodig zijn, 

zorg voor brood, wijn en frisdrank 

b. Seniorenwerk: enkele seniorenmiddagen per jaar, aandacht voor jarigen (75+) en een 

kerstattentie voor die groep 

c. Contact met de jeugd; het streven is regelmatig uitleg te geven over het diaconale werk 

aan de kindernevendienst en de Kiem-groep. De jeugd wordt in 2022 voor het eerst 

uitgenodigd een bestemming aan te wijzen voor een daartoe gereserveerde 

begrotingspost. Als dat slaagt zal dat de jaren daarna worden herhaald. 

d. Vakantiebureau: elk jaar is de folder van het vakantiebureau van de landelijke kerk 

beschikbaar; de diaconie beoordeelt elke aanvraag individueel. 

e. Vanuit het pastoraat bezoekt een groep gemeenteleden geregeld ouderen en zieken op 

Mariaoord en worden diensten georganiseerd. Attenties voor deze doelgroep met Pasen 

en Kerst verzorgt de diaconie. 

f. Met de pastorale raad hebben we contact om informatie uit te wisselen over de 

mogelijke hulpbehoefte 

g. De diaconie is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer voor gemeenteleden die 

niet zelf in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken. 

h. De diaconie draagt bij  (inhoudelijk en zo nodig in menskracht) aan de te houden festivals 

 

4. Organisatie. 

De organisatie van dit alles is opgenomen in een apart stuk (bijlage). 

 

 

 

 



Bijlage: 

Bestuur. Het College van Diakenen bestaat uit vijf leden. Drie ervan zijn bevestigde 

ambtsdragers. Zij zitten ook in de Kerkenraad. De twee anderen zijn (volgens de kerkelijke 

terminologie) diaconale rentmeesters. Een administrateur ondersteunt het College op 

financieel gebied.  

Voorzitter: Abe Renema, plaatsvervanger Lucré van Duijn… 

Secretaris: Annette Westerhof, plaatsvervanger Joke Smits 

Penningmeester: Annette Westerhof, plv: Abe Renema 

Leden: Joke Smits, Lucré van Duijn, Tonie Sol 

Administrateur: Elise Volkers 

Abe Renema vertegenwoordigt de diaconie (2022) in het moderamen, plaatsvervanger: 

Annette Westerhof.  

Het College vergadert zes maal per jaar. Tussentijds zich voordoende urgente zaken 

handelen we af per mail, telefoon of whatsapp.  

Handleidingen en protocollen 

Over de volgende onderwerpen zijn er protocollen en handleidingen. 

- Individuele hulpverlening 

- Koffiedoos 

- Kerstattenties 

- Stappenplan seniorenmiddag 

- Dankdag voor het gewas 

- Giftenplan 

- Administratieve organisatie 

- Collectes 

We gaan deze protocollen actualiseren en daarna als bijlage bij dit beleidsplan voegen. 

Verder zullen we nog protocollen opstellen en toevoegen voor het avondmaal, de 

verjaardagskaarten en de autodienst. 

Financiën  

De diaconie gebruikt haar geld om het beleid zoals vermeld in het beleidsplan uit te voeren .  

Het streven is het vermogen constant te houden. Dat wil zeggen dat alleen de rente-

inkomsten, collectes, schenkingen en andere inkomsten beschikbaar zijn om uit te geven en 

te doneren. Het streven het vermogen constant te houden is een ideaal in verband met de 

continuïteit op lange termijn. Daar kunnen we als de omstandigheden dringend zijn van 

afwijken. Zo hebben we vanwege de lage rentestand van de afgelopen tien jaar de laatste 

jaren een tekort  geaccepteerd. Om deze trend te keren is een nieuwe belegging van een 

deel van het vermogen noodzakelijk. Daartoe hebben we een beleggingsstatuut opgesteld 

dat na de vereiste procedure (Kerkenraad, CCBB) in werking zal treden. Beleggen doen we 

alleen in fondsen, aandelen en dergelijke die positieve impact hebben op de leefbaarheid 

van de wereld (behoud van de schepping). 



In het giftenplan richtte de diaconie zich tot nu toe op landelijke, mondiale , regionale en 

plaatselijke doelen. De komende jaren gaan we vooral de mondiale aandacht meer richten 

op projecten van Kerk in Actie, vooral die projecten waarbij de zorg voor het behoud van de 

schepping een belangrijke plaats heeft. Richtlijnen voor het giftenplan staan in het protocol. 

Elke zondag zijn er 3 collectes. 

De eerste collecte is voor de diaconie. Deze kan naar eigen inzicht aan een project, stichting 

of organisatie gegeven worden. Als dit niet gedaan wordt, wordt de opbrengst aan het 

giftenplan toegevoegd.  

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters. 

De derde collecte is een aantal zondagen van het jaar voor de diaconie. In november maken 

we voor elk komend jaar, met gebruik making van de landelijke kalender, een collecte 

voorstel dat we  in het moderamen en de kerkenraad brengen. Het overgrote deel van deze 

collectes is voor Kerk in Actie. In bijzondere gevallen kan de diaconie ook besluiten de 

bestemming van de derde collecte te laten afwijken. 

Verder staat bij de koffie altijd de koffiedoos voor het koffiedoosproject. De opbrengst 

hiervan (in feite een vierde collecte) is in het algemeen bestemd voor een project in de sfeer 

van hulp dichtbij of wereldwijd waar leden van onze gemeente nauw bij betrokken zijn. In 

2022 is dat hulp aan een weeshuis op de Filipijnen. Bij iedere startzondag wordt een nieuw 

project gepresenteerd (of besloten tot verlenging van de  bestaande ondersteuning). 

               Ook voor het koffiedoosproject is er een protocol beschikbaar. 

De jaarrekening van een jaar stellen we telkens in het begin van het volgende jaar op met het 

doel deze voor half juni in de kerkenraad te kunnen vaststellen 

 

De begroting voor een jaar stellen we telkens in september van het voorgaande jaar op. 

Het uitgangspunt bij de begroting is dat de diaconie geen winst maakt. 

Diaconaal quotum 

Tekst van www.pkn.nl: “Het diaconaal quotum wordt gebruikt als bijdrage in de financiering 
van het totale landelijke en regionale diaconale kerkenwerk. Dit quotum heeft een verplicht 

karakter en verschilt daardoor van het door Kerk in Actie gevraagde (missionair en) diaconaal 

aandeel. Van de gemeenten wordt op basis van het verleden een richtbedrag als aandeel 

gevraagd.” 

De diaconie draagt daarom jaarlijks het quotum af. 

In de Handleiding Financiën staat beschreven hoe de jaarrekening en begroting opgesteld 

worden en hoe het quotum berekend wordt. 

Communicatie 

De diaconie houdt de gemeente op meerdere manieren op de hoogte van haar werk. Dit 

doen we  via de Antenne en de Nieuwsbrief  speciaal gericht op leden en geabonneerde 

belangstellenden. De website van de gemeente is daar ook voor maar deze heeft ook een 

algemenere strekking : gericht op de hele buitenwereld.  

http://www.pkn.nl/


In voorkomende gevallen communiceren we ook met de “buitenwereld” via berichten over 

onze acties in plaatselijke bladen.     

De Antenne en de Nieuwsbrief gebruiken we ook voor de verplichte publicatie van de    

begroting en jaarrekening (samenvatting).  

 

Diaconie,  april 2022 


