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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met
2021. Het geeft weer waar het College voor staat en wat ze de komende jaren van plan is te
realiseren.
Het CvD is onderdeel van de Protestantse Gemeente te Ede (PGE); deze
telt 5 wijkgemeenten:
Protestantse Wijkgemeente Open Hof, Protestantse Wijkgemeente Noord, Protestantse
Wijkgemeente Tabor, Gereformeerde Wijkgemeente Beatrix en Gereformeerde
Wijkgemeente Harskamp.
Op centraal niveau is er naast het CvD de Algemene Kerkenraad en het
College van Kerkrentmeesters.
Samenstelling College van Diakenen
Iedere wijk is door een diaken vertegenwoordigd in het CvD. De voorzitter, de secretaris en
de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het College vergadert tenminste 4 keer
per jaar.

2. Visie op diaconaat
In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat in Ordinantie 11 beschreven welke
taak de gemeenten hebben op diaconaal gebied:
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen
waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht gebeurt.
De roeping van de gemeente tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid krijgt vorm
door:
het verlenen van onderling dienstbetoon
het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben
het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn
het signaleren van knelsituaties in de samenleving
het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping

3. Diaconaat in praktijk
Het inzamelen en besteden van de gaven
De diakenen zorgen voor een goede bestemming van de collectegelden. Doelen zijn plaatselijk,
regionaal, landelijk en wereldwijd. Daarnaast moet er altijd ruimte zijn voor noodhulpcollectes.
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Plaatselijke doelen
Als diaconie PGE participeren we in Prot.Chr. Stichting "Meet-Inn" te Ede en in het Diaconaal
Platform Ede. Voor gemeenteleden, die vanwege hun gezondheid niet met vakantie kunnen, bestaat
de mogelijkheid gebruik te maken van de diaconale Vakantieweek in Hydepark, Roosevelthuis
paviljoen , te Doorn.
Persoonlijke ondersteuning wordt in principe geboden aan gemeenteleden die bij geen andere
organisatie terecht kunnen, financieel of anderszins. Niet gemeenteleden worden doorverwezen
naar het DPE.
Ook steunt de diaconie zo mogelijk de voedsel- en kledingbank en de Streetpastor.
Regionale doelen
Buiten de gemeentegrenzen ondersteunen we organisaties, die zich bijvoorbeeld bezig houden met
dak- en thuislozen.
Landelijke doelen
Kerk in Actie biedt hulp aan mensen in Nederland, die in moeilijke omstandigheden verkeren:
vluchtelingen, ex-gedetineerden, verslaafden, gehandicapten, ouderen en jongeren. Wij kiezen onze
doelen o.a. uit de projecten van Kerk in Actie en de Bijdragen Advieslijst van het Classicaal Regionaal
Overleg Gelderland.
Wereldwijde doelen
Wij maken o.a. een keuze uit de projecten van Kerk in Actie.
ZWO bestemmingen vallen onder de wereldwijde doelen.
Er kan gebruik gemaakt worden van de projecten die aangereikt worden door de ZWObestemmingcommissie.
Om de gemeente goed te informeren zorgen de diakenen er voor dat op de Kerk- of wijkbrief
aangegeven wordt wat het collectedoel behelst.
Acties
De wijkdiaconie kan kortlopende acties entameren.
Persoonlijke ondersteuning

Persoonlijke ondersteuning, al dan niet als lening, kan in veel gevallen door de wijkdiaconie
worden aangeboden.
Wanneer de kosten een bedrag van € 450,- te boven gaan wordt de aanvraag behandeld
door het College van Diakenen.

4. Samenwerking met plaatselijke en landelijke organisaties.
Het CvD is vertegenwoordigd in het bestuur van Meet-Inn, het Diaconaal Platform Ede en in de
organisatie van de Diaconale vakantiereizen in Hydepark, Roosevelthuis paviljoen te Doorn.

5. Bestemmingcommissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
(ZWO)
Deze bovenwijkse werkgroep, met mogelijk van iedere wijkgemeente een afgevaardigde,
doet voorstellen over projecten en collectebestemmingen ZWO. De werkgroep zorgt ook
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voor publicaties in Het Kerkblad en voorziet de wijkdiaconieën van de nodige informatie. De
wijkdiaconieën zijn vrij gebruik te maken van de voorstellen van de werkgroep.
Jaarlijks wordt bepaald hoeveel collecten een ZWO bestemming hebben.
Een vertegenwoordiger van de bestemmingcommissie ZWO woont de vergaderingen van het
College van Diakenen bij, heeft adviesrecht bij het onderwerp ZWO, geen stemrecht.

6. Financiën
Het CvD voert het beheer over de diaconale gelden. Het College werkt jaarlijks met een door
de Algemene Kerkenraad vastgestelde begroting en jaarrekening.
Aanvullingen op de ingediende begroting dienen altijd voor goedkeuring via het CvD te
lopen.
Collecterooster
Aan de hand van de verplichtingen aan het CvK, organisaties, wijkbegrotingen en voorstellen
vanuit de ZWO bestemmingcommissie wordt jaarlijks een collecterooster gemaakt.
Op het collecterooster is ruimte vrijgelaten voor de wijkdiaconieën om eigen doelen te
kunnen bepalen. (aangeven als: door wijk te bepalen collecte)
De wijkdiaconieën dienen de bestemmingen voor deze doelen zelf te melden aan de
kerkelijke administratie, voorzien van adressen en bankrekeningen.

7. De wijkdiaconieën
De diakenen in de Wijkkerkenraad vormen met elkaar de wijkdiaconie.
Binnen de kaders van het algemene diaconale beleid van het CvD heeft de wijkdiaconie een
eigen beleidsruimte. Zij stemt haar diaconaal beleid in de wijkkerkenraad af op andere
onderdelen van het kerkelijk beleid en doet in de wijkkerkenraad verslag van haar
werkzaamheden. De wijkdiaconie ontvangt enerzijds van het CvD middelen voor het
uitvoeren van haar taken en genereert anderzijds zelf middelen, met name via de collectes
tijdens de eredienst, die vervolgens worden afgedragen aan het CvD. De wijkdiaconieën
schrijven hun eigen beleidsplan en maken jaarlijks een wijkbegroting. Deze worden
besproken in het CvD.

8. Actiepunten
Het jaar 2017 zal nodig zijn om van de twee diaconieën, de Diaconie van de Hervormde
Taborgemeente te Ede en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Ede één Diaconie van de
Protestantse Gemeente te Ede te vormen.
Daarbij zullen onderstaande actiepunten ingevuld moeten gaan worden:
De wijkdiaconieën gaan een eigen beleidsplan schrijven en een daarbij behorende
wijkbegroting maken, die op een afgesproken datum bij het CvD moet worden
ingeleverd.
Er worden afspraken gemaakt over de afdracht van de collectes en de verwerking
daarvan op het Kerkelijk Bureau.
De financiën van beide diaconieën moeten in elkaar geschoven worden. Voor 2018
zal een begroting gemaakt moeten worden, rekeninghoudend met de verplichtingen
die we hebben en de wijkbegrotingen.
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Bestaande formulieren worden tegen het licht gehouden en zo nodig aangepast,
gemaakte afspraken uit het verleden worden heroverwogen.
Er zal afgesproken moeten worden hoeveel ZWO-collectes er op het collecterooster
moeten staan en hoeveel door de wijk te bepalen collectes er komen.
Ook voor andere verplichtingen, denk aan Meet-Inn enz, zal vastgesteld moeten
worden hoe vaak er voor gecollecteerd moet worden.
Zorgen voor een goede diaconale toerusting.

Ede, 6 april 2017
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