1

Diaconaal Beleidsplan 2021-2025
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Drunen

Diaconaal Beleidsplan 2021-2025

PG Drunen ‘Open Hof’

2

1. Voorwoord
Dit diaconale beleidsplan is gebaseerd op het beleidsplan van de Protestantse gemeente te
Drunen 2021-2025 ‘Samen op weg met Jezus’.
In dit beleidsplan beschrijven we eerst onze missie als diaconie van de ‘Open Hof’. Als
tweede geven we een overzicht van onze taken, die we indelen in vier aandachtsgebieden.
Ten vierde beschrijven we hoe we communiceren over het diaconale werk. Tot slot
beschrijven we ten vijfde op welke manier we onze financiën krijgen en hoe we omgaan met
de gelden die we ontvangen.
Drunen, februari/maart 2021
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2. Missie en uitgangspunten van de diaconie
2.1 Missie
De missie van de diaconie van de PG Drunen is dienstbaarheid aan de eigen kerkelijke
gemeente, onze naasten dichtbij in Drunen en omgeving, en onze naasten ver weg. Die
dienstbaarheid maken we zichtbaar dichtbij en veraf.
Deze zichtbaarheid kunnen we waarmaken door te delen van wat we ontvangen hebben: de
gaven van God, gegeven om elkaar en de ander te dienen, en door te helpen waar geen
helper is en opkomen voor de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

Als diaconale taak zien we het omzien naar elkaar en naar de ander. Jezus zegt: “Voor zover
je het aan hen – de armen, de naakten, de zieken, de gevangene, de vreemdelingen - hebt
gedaan heb je het aan Mij gedaan.” Het komt erop aan die roepstem te horen en het hart te
laten spreken.
De wereldgeschiedenis laat zien dat mensen al te vaak de eenheid van de christelijke ethiek
en het dagelijkse handelen ontkoppelen. De werkelijkheid waarin wij vandaag leven maakt
zichtbaar dat terwijl een deel van Gods aarde voedsel kan verspillen en ziek wordt van
overvoeding, een ander deel van de honger omkomt.
Wat in verschillende passages in de bijbel telkens opnieuw te lezen valt, is dat de eenheid
van de mens en van heel de mensheid twee grote consequenties heeft. De eerste is dat de
schreeuw van de arme en onderdrukte klinkt als de echo van Gods stem. De tweede is dat
die stem over de hele wereld klinkt en daardoor iedereen oproept tot het doen van werken,
waaruit ons geloof moge blijken.

2.2 Uitgangspunten
Uitgangspunten bij de uitvoering van de diaconale taken van de gemeente zijn:
1.

Identiteit: De Protestantse Gemeente te Drunen wil een veilige en gastvrije plek zijn.
- Materiële hulp verlenen aan 1e mede gemeenteleden en 2e plaatsgenoten die in
een tijdelijke of structurele hulpbehoevende situatie verkeren.
- Praktische zorg en ondersteuning verlenen aan hen die dat nodig hebben: hetzij
zelf, hetzij samen met andere instanties, dan wel via doorverwijzing.
- Ons diaconaal profileren binnen de kerk en de plaatselijke samenleving als een
geloofsgemeenschap die voor anderen klaarstaat.
- Wij zetten ons in om een duurzame en groene kerk te zijn. Daarom sluiten wij
ons aan bij het initiatief van de Groene Kerk. Wij streven ernaar om het
keurmerk Groene Kerk te krijgen.

2.

Actieve inzet: Als individuele leden en als gemeente willen wij Jezus’ voorbeeld als
dienaar, diaken volgen door op te komen en ons in te zetten voor onze buren,
naasten veraf en dichtbij, in het bijzonder voor hen die extra kwetsbaar zijn.
- Immateriële hulp verlenen en actieve solidariteit betonen aan hen in onze
omgeving die in de knel zitten.
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3.

Waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ontplooien ten behoeve van
kwetsbare medemensen en zodoende de samenleving wijzen op haar
verantwoordelijkheden.
Samenwerking/ afstemming zoeken met maatschappelijke en religieuze
organisaties in de omgeving om samen een vuist te kunnen maken tegen onrecht
in de samenleving.

Diaconaal bewustzijn: Wij willen leren om ons te verbinden met het lot van hen die
zorg of rechtvaardige behandeling ontberen.
- Houding ontwikkelen van ‘de ander zien’ en van dienstbaarheid in de gemeente
en daarbuiten.
- Onderricht binnen de gemeente over dienstbaarheid als navolgers van Christus.
- Het adopteren van een Diaconaal-project-over-de-grenzen, dat we herkenbaar
maken binnen de gemeente.
- Meer mensen vanuit de gemeente betrekken bij het diaconaat en particulier
initiatief toejuichen en ondersteunen.
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3.Taken en aandachtsgebieden van de diaconie
3.1 Aandachtsgebieden
We hebben vier aandachtsgebieden in de diaconie, waar we onze taken onder structureren:
1) Algemeen & Eigen kerkelijke gemeente
2) Lokale initiatieven in Drunen e.o.
3) Regionaal & Landelijk
4) Wereldwijd: werelddiaconaat

3.2 Taken van de diaconie
Algemeen & Eigen gemeente
1.

We zijn (in eerste instantie) verantwoordelijk voor de diaconale hulp binnen de eigen
kerkelijke gemeente. Als er signalen of diaconale hulpvragen zijn zullen wij met de
betrokkenen kijken wat de diaconie voor hen kan betekenen.

2.

De diaconie bedient bij de Maaltijd van de Heer (heilig Avondmaal) en zorgt voor
brood, wijn en druivensap.

3.

De diaconie is verantwoordelijk voor de diaconale collecteverzorging, bloemendienst,
kerstviering ouderen. Ook verzorgen wij opnames van de kerkdiensten voor mensen
zonder internet, en regelen wij hulp bij vervoer naar de kerk (kerktaxi).

4.

Wij ondersteunen het wijkteam financieel.

5.

Opstellen van het jaarlijkse collecterooster voor de diaconale collectes in
samenspraak met het college van kerkrentmeesters.

6.

Werven van gemeenteleden die diaconale ondersteuning willen verlenen,
waaronder diakendienst in erediensten.

7.

Het college van diakenen vergadert 6 maal per jaar, de voorzitter is
vertegenwoordigd in de kerkenraad.

8.

Invulling geven aan duurzaamheid. Concreet doen we dat met het initiatief van de
Groene Kerk.

Lokale initiatieven in Drunen e.o.
9.

Inzet van diaconale support in samenwerkingsprojecten met de burgerlijke gemeente
en andere religieuze groeperingen.

10.

Samenwerking met gemeente Heusden, bijv. in de Wijkwinkel/Bijeen.

11.

Maandelijkse inzamelactie voor de Voedselbank in de Open Hof.
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12.

Meedoen en mede-organiseren met Vredeswandeling in samenwerking met de
rooms-katholieke kerk in Drunen, de parochie Wonderbare Moeder.

Regionaal & Landelijk
13.

Wij ondersteunen initiatieven op regionaal en landelijk niveau. Elk jaar kijken we naar
de giftenlijst en beslissen we welke doelen we steunen. Regionaal valt te denken aan
Vluchtelingenwerk Heusden, stichting Leergeld voor de gemeente Heusden, en de
voedselbank Den Bosch. Onze landelijke betrokkenheid loopt voornamelijk via de
collectes en initiatieven van de PKN.

Wereldwijd: werelddiaconaat
14.

Voorlichting en bewustwording gemeente inzake rechtvaardige handel, zending en
werelddiaconaat.

15.

Selectie en promotie van diaconale projecten wereldwijd.
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4. Voorlichting en communicatie
De diaconie geeft voorlichting en communiceert via meerdere kanalen, afhankelijk van
de inhoud en de doelgroep.
•

In het kerkblad (“Samen”) wordt verslag gedaan over de gehouden collectes en
toelichting gegeven over komende speciale collectes.

•

Tijdens de diensten wordt uitleg gegeven over de diaconale collecte, indien nodig zal
een extra uitgebreide toelichting gegeven worden.

•

De diaconie verzorgt de verspreiding van opnames van de kerkdiensten aan
gemeenteleden, die niet meer naar de kerk kunnen komen.

•

Nieuws van de diaconie, zoals geplande schrijfacties, inzameling voor de voedselbank,
het opstellen van de rampenton, en voortgang van verschillende projecten worden in
het kerkblad en de nieuwsmail opgenomen. Sommige acties zullen ook in de
plaatselijke huis-aan-huis bladen aangekondigd worden.

•

Speciale informatiebijeenkomsten of kerkdiensten kunnen georganiseerd worden om
uitleg te geven over specifieke diaconale projecten.

•

Op de website van de kerk wordt het werk van de diaconie uitgelegd.
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5. Financiën: Middelen en vermogen
5.1 Inkomsten
Wekelijkse diaconie collecte: De niet voor eigen diaconie bestemde collecte
opbrengsten worden één op één doorgegeven aan de daarvoor bestemde doelen
b) De Avondmaalscollecte: De opbrengst van deze collecte is voor diaconale project
wereldwijd.
c) Ontvangen aflossingen, rentes en dividenden.
d) Overige inkomsten: giften, opbrengsten uit acties, legaten, etc.
a)

5.2 Uitgaven
a)
b)
c)
d)
e)

vaste kosten
bankkosten
diaconaal werk & diaconale projecten
verplichte afdrachten
diaconale & missionaire werkzaamheden predikant

5.3 Vermogen en overwegingen bij het beheer van het vermogen
Het vermogen van de diaconie is er tot dienstbaarheid aan al Gods mensen, zowel binnen als
buiten de kerk.
Voor de diaconie is een belangrijk uitgangspunt dat vermogensvorming geen doel op zich is.

5.3.1 Criteria voor vermogensbeheer
De volgende criteria zijn gehanteerd bij het zoeken naar een verantwoorde manier om het
vermogen te beheren:
1.

Het vermogen zal ingezet worden voor gemeentelijke/regionale bestemmingen,
landelijke projecten en internationale projecten;

diaconale/goede doelen in de vier aandachtsgebieden:
1)

Algemeen & Eigen kerkelijke gemeente

2)

Lokale initiatieven in Drunen e.o.

3)

Regionaal & Landelijk

4)

Wereldwijd.

2.

We steunen zoveel mogelijk instanties die opkomen voor de zwakkeren in de
samenleving en die moeilijk op andere wijzen aan geld komen;

3.

We zullen geen geld investeren in organisaties die geweld ondersteunen;
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4.

Wij streven ernaar om geld te investeren in projecten en producten die
duurzaamheid bevorderen.

5.

We willen de gemeente graag betrekken bij dit proces en daarom steunen we zoveel
mogelijk projecten waarbij de gemeenteleden zich betrokken voelen;

6.

Onze voorkeur gaat uit naar het steunen van christelijke doelen, maar andere doelen
worden niet uit gesloten;

7.

Initiatieven vanuit de gemeente willen we ondersteunen (regelmatige evaluatie zal
uitgevoerd worden);

8.

De bewindvoering over de gelden moet hanteerbaar en overdraagbaar zijn, maar
daarnaast ook flexibel zijn;

9.

Voor de komende 5 jaar begroten we op een jaarlijks verlies van € 20.000.

5.3.2 Beoordelingsrichtlijnen voor nieuwe projecten
Bij de beoordeling of de Protestantse Gemeente te Drunen zich aan een nieuw project wil
verbinden zullen we rekening houden met bovengenoemde criteria voor het
vermogensbeheer. Bij de beoordeling van een nieuw project maken we gebruik van het
stappenplan van Kerk in Actie:
•

Beleid maken: Wat past bij onze gemeente? Voldoet het project aan de door ons
opgestelde criteria?

•

Beoordelen van de aanvrager

•

Beoordelen van de aanvraag

•

Kunnen we betrokken blijven bij het project? Zo ja, hoe?

•

Wat is nodig voor het project? Wat is ons budget?

5.4 Bankieren
De diaconie bankiert bij de Rabobank. Wij hebben het voornemen om naar een duurzame
bank over te stappen en moedigen ook de kerkrentmeesters van onze PG Drunen aan ook de
andere kerkelijke rekeningen bij een duurzame bank onder te brengen.
Beleggingen via PDKN en Oikocredit worden geadministreerd op een separate bankrekening.
Om bij een andere bank te bankieren, is de goedkeuring van de kerkenraad een vereiste.
Tot slot: met bovenstaande keuzes voor het beheer van het diaconaal vermogen leggen we
ons niet vast.
De gelden voor landelijke projecten worden via het PDKN belegd tenzij door de kerkenraad
nu of in de toekomst anderszins wordt besloten.
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De gelden voor de wereldwijde projecten worden in het Oikocredit belegd tenzij door de
kerkenraad nu of in de toekomst anderszins wordt besloten.
De kerkenraad heeft altijd de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen in het beheer van
het diaconaal vermogen. (Kerkorde PKN, Ord. 11-1-1)
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