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Inleiding
Dit beleidsplan omvat de periode 2018 – 2022.
In dit beleidsplan vindt u de doelstelling en taken van de diaconie. Ook wordt inzicht gegeven in de
inkomsten en de uitgaven en het beheer van het vermogen. Aan de hand van dit beleidsplan wordt
jaarlijks een werkplan opgesteld, terugkijkend naar de resultaten en bevindingen van voorgaande
jaren. Vanouds had de diaconie binnen de gemeente maar ook buiten de gemeente als taak de zorg
voor armen en mensen die buiten de gemeenschap werden gesloten. De huidige taken van de
diaconie komen daarmee nog steeds overeen maar er zijn ook duidelijk verschillen met de vroegere
taken. Veel van de ‘vroegere’ taken van de diaconie zijn overgenomen door allerlei
overheidsinstanties, maar wat blijft is dat de diakenen nog steeds proberen om te zien naar de
ander, dichtbij of ver weg. De begrippen onrecht en gerechtigdheid spelen daarbij binnen de diaconie
nog steeds een grote rol.
Het beleid
Het voorgestelde beleid van de diaconie voor de periode 2018 – 2022 is min of meer een
voortzetting van het beleid van de afgelopen periode. Als diaconie van een kleine PKN-gemeente,
waarin verreweg de meeste leden wat ouder zijn, is de aandacht wat meer gericht op de oudere
leden. Gezinnen met jonge kinderen worden echter zeker niet vergeten. In het overzicht van taken
en activiteiten zult u dat ook terugzien.
De diaconie heeft zelf geen landelijk of internationaal beleidsplan. Bij landelijke of internationale
acties, vaak via Kerk in Actie, volgen we het beleid en de aanbevelingen van de PKN. Voor informatie
hierover kunt u terecht bij de website www.pkn.nl. Maar initiatieven, vaak van jonge (PKN-) leden
uit de Loenense gemeenschap, voor het ondersteunen van bestaande binnenlandse of buitenlandse
diaconale projecten, worden wel altijd ondersteund door de diaconie.
Het beleidsplan: Dicht bij het hart,
Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020 is te vinden op:
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/beleidsplan-vastgesteld

Organisatie
Het college van diakenen telt momenteel (2017) 3 diakenen. Er is sprake van één vacature. De
functies binnen het college bestaan uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en een
gewoon lid. De diaconie vergadert minimaal 6 keer per jaar. Daarnaast is de diaconie ook
vertegenwoordigd in de kerkenraad en in het beraad van Kerken. Het College van Diakenen heeft
geen betaalde medewerkers in dienst; de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden.

De taken van de diaconie
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De taken of activiteiten van de diaconie zijn te verdelen in een aantal categorieën of taakgebieden.
De taakgebieden zijn:
Erediensten
Vaste taken van de diaconie zijn die taken die behoren bij de erediensten.
De diaconie behoort aanwezig te zijn bij kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten. De diaconie dient
aan de avondmaalstafel. Tijdens de diensten is de diaconie verantwoordelijk voor de rondgang van
de diaconale collecte.
Verzorgen van publicaties
Elke maand verschijnt het Kontaktblad. Dit blad is het publiciteitsorgaan van de protestantse
gemeente en de RK-parochie.
De diaconie gebruikt dit blad voor het publiceren van berichten aangaande de diaconie activiteiten
voor de komende maand(en). Ook worden in dit blad de collectedoelen en de opbrengsten en giften
vermeld.
Naast het Kontaktblad gebruikt de diaconie ook de folders en mededelingen die door de landelijke
PKN beschikbaar worden gesteld.
In de wijk/kerk
De diaconie bezoekt gemeenteleden of leden die een band hadden met de gemeente, maar die nu
verblijven in een verzorgingshuis, een verpleeghuis of een andere instelling. Bij geboorte van een
baby bezoekt de diaconie de ouders en neemt voor het kind een attentie mee.
Jaarlijks en in samenwerking met de burgerlijke gemeente bedenken we mensen die het nodig
hebben in de maand december met een kleine gift.
Buiten de gemeente
De diaconie ondersteunt financieel het werk van Kerk in Actie op het gebied van zending,
werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Naast deze ondersteuning neemt de diaconie ook
financieel deel aan enkele binnenlandse diaconale projecten.
Taken en activiteiten in samenwerking met de gemeenteleden.
Bloemengroet
Iedere zondag na de dienst wordt er een bloemstuk gebracht naar een zieke of oudere.
Vervoer kerkdiensten
Voor eenieder die niet meer het eigen vervoer kan organiseren is de mogelijkheid van halen en
brengen naar de kerkdiensten.
Kerstfeest voor ouderen
Elk jaar wordt er door de diaconie in samenwerking met de plaatselijke RK-kerk een kerstmiddag
voor ouderen georganiseerd. Alle ouderen boven de 65 krijgen hiervoor een uitnodiging.
Fruitzakjes en bloemen
Op de derde zondag in januari (zondag van de eenheid van de Christenen) worden door leden van de
PKN en RK-kerk bloemen bezorgd bij alle zieken en mensen boven de vijfentachtig jaar.
Op de dankdag voor gewas en arbeid krijgen ouderen vanaf 85 jaar en zieken een zakje met fruit.
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Beleid Diaconie met betrekking tot beheer van toevertrouwde geldmiddelen
Vermogen
Een gedeelte van het vermogen ligt vast in onroerend goed. Dit laat de diaconie in stand en wordt
gebruikt als inkomstenbron.
Aan vrij beschikbare geldmiddelen behoudt de diaconie minimaal een bedrag dat net zo groot is als
de jaarlijkse inkomsten (is het “werkkapitaal”). De reserve aan geldmiddelen is het totaal aan
geldmiddelen min dit “werkkapitaal”. Van deze reserve kan de diaconie elk jaar tot een maximum
van 5% uitgeven.
Het overige gedeelte van de geldmiddelen ligt voor een gedeelte vast in leningen aan instanties die
op hun beurt weer leningen verstrekken voor ideële doelen, zoals projecten van PDKN en Oikocredit.
Over het vermogen van de diaconie wordt -anders dan aan kerkelijke instanties- zo nodig, alleen
mondeling mededing gedaan, waarbij de diaconie de mogelijkheid heeft om de hoogte van het
vermogen en het beleid toe te lichten.
Collectes
De diaconie collecteert in elke normale kerkdienst voor het werk van de diaconie. Met de viering van
het avondmaal en bij een uitgangscollecte collecteert de diaconie voor een bepaald doel (door-zendcollecte). Enkele van deze door-zend-collectes worden door de diaconie verdubbeld tot een
maximum totaalbedrag van € 500,-. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Op die
manier geeft de diaconie de gemeenteleden de mogelijkheid om de besteding van diaconaal geld te
beïnvloeden en aan te geven wat ze belangrijk vinden.
Goede doelen
Wereldwijd en landelijk geeft de diaconie bij voorkeur aan “goede doelen” via Kerk in Actie.
In onze provincie Gelderland geeft de diaconie bij voorkeur volgens de voorkeurslijst van het
Provinciaal Diensten Centrum van de PKN. Goede doelen die rechtstreeks de diaconie benaderen
voor een gift verwijst de diaconie (standaard) door naar Kerk in Actie en de PKN.
Wel neemt de diaconie een vraag om geldelijke steun in overweging waarbij het geld, bijvoorbeeld
via een plaatsgenoot, rechtstreeks naar de plek van bestemming gaat. Bij voorkeur houdt de diaconie
in deze gevallen een door-zend-collecte.
Plaatselijk
Activiteiten die financieel ondersteund worden door de diaconie zijn bijvoorbeeld:
De bloemengroet vanuit de zondagse kerkdienst naar zieken;
De fruitbakjes met dankstond aan zieken en ouderen;
Een attentie en bezoek bij verjaardagen van 80-, 85- en 90-jarigen en ouderen.
Een jaarlijks (veelal in de zomer) bezoek met een plantje aan de gemeenteleden (niet aan oud
gemeenteleden) die wonen in verzorg- en verpleeghuizen;
Het ouderenkerstfeest (organisatie samen met de RK-parochie en VCL);
Oecumenisch reisje (samen met de RK-parochie)
Sobermaaltijd in de 40 dagentijd (samen met de RK-parochie)
Individuele financiële (nood-)hulp;
Onder andere door huishoudens met een bijstandsuitkering in Loenen in december anoniem een gift
(en brief) te geven. De bezorging gaat via de Dienst Samenleving van de Gemeente Apeldoorn.
Zo mogelijk ondersteuning van instanties die raakvlakken hebben met de doelstellingen van de
diaconie;
Hierbij wordt gedacht aan: De Kap, De Bruisbeek, Zonnehuis (Hospice), de plaatselijke afdeling van
De Zonnebloem.
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Baten en Lasten

begroting
2016

rekening
2016

rekening
2015

baten
€
€

8.089
4.500

€
€

7.754
8.567

€
€

7.652
4.770

Totaal baten €

12.589

€

16.321

€

12.422

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€
€
€
€

9.840
818

€
€
€
€

12.657
808

€
€
€
€

8.696
805

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€

1.775

€

1.007

€

2.504

Salarissen (koster, organist e.d.)

€
€

130

€
€

120

€
€

98

Totaal lasten €

12.563

€

14.592

€

12.103

Resultaat (baten - lasten) €

26

€

1.729

€

319

Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden

lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
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