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Missie: zonder diaconaat geen pastoraat
Doel:

De Diaconie ondersteunt en initieert initiatieven en projecten in de stad/regio
maar ook wereldwijd, gericht op de verbetering van de positie van mensen in
knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, kinderen in de knel, vluchtelingen en
mensen op of onder het bestaansminimum.
Inleiding
Om richting te geven aan het beleid van CvD zijn bij PG Warnsveld/Leesten eerder 7 thema’s
vastgesteld waaraan collectes/collectedoelen werden gekoppeld. In de praktijk blijken 7 thema’s
erg veel: het is moeilijk om een samenhangend beleid te voeren over deze veelheid van thema’s
en het leidt tot versnippering van de collectedoelen. Verder is het lastig om de verantwoording bij
zoveel collectedoelen te organiseren.
Nieuwe thema’s
Het is raadzaam de 7 thema’s in te perken. Uit praktijkervaring blijkt dat 3-4 thema’s goed zijn te
behartigen. De nieuwe thema’s zijn, ook in relatie met de landelijke agenda van PKN:
- Armoede
- Vluchtelingen
- Duurzaamheid
- Jeugddiaconaat
Aan de hand van deze thema’s worden jaarlijks de collectedoelen vastgesteld in de
junivergadering.
Organisatie
Diakenen verbinden zich ieder jaar met een thema waarmee zij zich verbonden voelen. De
diakenen die samenwerken binnen een thema hebben de opdracht:
- uitwerken thema: planvorming per jaar
- vaststellen collectes/giften
- organiseren communicatie (berichten in kerkblad/website enz.)
- afstemmen/samenwerken met bestaande activiteiten
- verzamelen achtergrondinformatie bij thema/activiteit
- Verantwoorden giften/collectes aan organisaties aan CvD
- ………………………
- Zie ook verder het bijgaande format.
Vergaderingen
Het CvD vergadert maandelijks (10x per jaar). We starten met een vergadering waarin de
planvorming centraal staat en aan het eind van het jaar een afsluitende vergadering waarin we
terugblikken en evalueren. De acht tussenliggende vergadering bestaan uit twee delen: tijdens
deel 1 bespreken we een thema inhoudelijk; in deel 2 worden de formele zaken afgehandeld. Er
is een dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris penningmeester die de dagelijkse gang van zaken
behartigt en de vergaderingen van het CvD voorbereidt.
Op de volgende pagina’s: Uitwerking per thema
(in samenwerking met betreffende diakenen)

Thema: Jeugddiakonaat ( Christine Feenstra, Anneke de Hoop )
Wat is je doel binnen het thema voor het komende jaar
Het diaconaat voor, met en door jongeren:
1. bewustwording worden creëren bij kinderen en jongeren om een diaconale houding te
ontwikkelen en actief de medemens te helpen.
2. behartigt belangen jongeren die financiële ondersteuning nodig hebben zodat ze ook
maatschappelijk kunnen meedoen
3. betrokkenheid bij de opzet en uitvoering van diaconale activiteiten voor de jeugd en
jongeren mbt de kwetsbare naasten en een leefbare aarde.
4. helpt mee bij de communicatie om activiteiten kenbaar te maken voor de gemeente.
Welke activiteiten wil je opnemen in je plan/met wie ga je samenwerken?
Samenwerkingsverbanden:
- Jeugdouderling
- Jeugdraad (Kic en KND)
Activiteiten:
1. Aansluiten bij de huidige projecten:
o Serious Request
o Kinderspaarproject van de KND, Stichting OKERO
o Roemenië jongerenreis
o Oogstdienst
2. Samen met jeugd en jongeren nadenken over het opzetten van nieuwe projecten voor de
kwetsbare naasten en leefbare aarde.
3. Behartig belangen kinderen/jeugd die financiële ondersteuning nodig hebben binnen onze
gemeente
Welke collectedoelen horen hierbij?
Zie tabel collectes 2018
u
u
u
u
u

Jeugddiaconaat
Stichting leergeld
JOP
Kinderen in de knel (KIA)
Schuldhulpmaatje (gericht op hulpverlening
kinderen/jeugd)
u Roemenië: reis en stichting

Welke resultaten wil je bereiken?
Meer betrokkenheid en bewustwording van jeugd, jongeren en gemeente.
Welke bedrag heb je hiervoor nodig?
Wellicht PR kosten
Wat is dan de fasering?
Kwartaal 4 2017: Serious request
Kwartaal 1 2018: Kinderspaarproject
Kwartaal 2 2018: Gesprekken over mogelijke projecten met de KIC
Kwartaal 3 2018: Roemeniëreis
Kwartaal 4 2018: Oogstdienst

Hoe ga je de verantwoording organiseren?
Verslaglegging en terugkoppeling naar de diaconie
Hoe ga je communiceren?
Fotoverslagen in Kerkzin en actieve presentatie in de kerkviering door de jeugd en jongeren.
Is er achtergrondinformatie voor belangstellenden?
Eventuele verslagen van afgelopen jaren

Thema: armoede (Alie Louissen, Marius Wassink)
Wat is je doel binnen het thema voor het komende jaar
Blijvend collecteren voor doelen die met armoede te maken hebben. Het thema ook meer
concreet maken.
Welke activiteiten wil je opnemen in je plan/met wie ga je samenwerken?
Collecte specifiek voor Perspectieffonds + toelichting hierop in de kerkdienst
Breed bespreken van meer individuele hulpvragen, wereldwijd ligt vast.
Samenwerking met Perspectief voortzetten
Voorzitter en predikant vaste leden van de ‘werkgroep’ hulpvragen
Samenwerken met andere kerken via Diaconaal Beraad
Welke collectedoelen horen hierbij?
Kerstpakketten, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Paasgroeten, Hospice, Leergeld
Nieuw zou zijn Perspectief (en het gemeente noodfonds eruit- wel bijdrage aan overmaken)
en Noaberhulp.
Welke resultaten wil je bereiken?
Dat het een item blijft in het collecterooster, het zo onder de aandacht brengen bij de gemeente.
(ik denk dat ieder gemeentelid wel begrijpt dat er armoede is, onze taak is het in de kerkdienst
waar mogelijk middels collecte te concretiseren)
Welke bedrag heb je hiervoor nodig?
Eigenlijk niks. Misschien eens een goedkoop mobieltje om te bellen.
Af en toe bel ik mensen. Ik merk dat ik het vervelend vind om mijn eigen nummer te gebruiken.
Wat is dan de fasering?
Collectes in kwartaal 4, stukjes schrijven, eventueel praatje houden wanneer het aan de orde is.
Bijv. bij kerst en pasen.
Hoe ga je de verantwoording organiseren?
In de diaconievergadering op de agenda, vertellen over Perspectief, hoeveel geld ermee gemoeid
is/was. Actief meedenken/feedback vragen van medediakenen
Hoe ga je communiceren?
Veelal in stilte met klein comité, waar aan de orde in de kerkdienst toelichting bij collecte,
Open voor acties kerstpakketten en de paasgroeten (indien dat werkelijk gaat gebeuren)in
kerkblad (moet dit afgestemd worden met Zutphen?)

Is er achtergrondinformatie voor belangstellenden?
Ja, voldoende in de kranten en andere media. En men kan ons altijd vragen. Het zou ook
onderwerp op een gemeentevergadering kunnen zijn, maar dat is wellicht teveel gevraagd in dit
stadium.

Thema: Duurzaamheid (Willemien Regelink, Klaas Jellema)
Wat is je doel binnen het thema voor het komende jaar
Onder duurzaamheid willen we verstaan dat we activiteiten willen stimuleren die mensen
(mensheid) helpen een toekomst te geven.
Een landelijke activiteit is de beweging Groene Kerk (https://www.groenekerken.nl/). PKN
Warnsveld/Leesten sluit zich bij deze beweging aan en wil activiteiten die hiermee verband
houden uitwerken.
Verder willen we aandacht en bewustwording voor het thema bewerkstelligen o.a. door
hergebruik materialen. Bijvoorbeeld: Eekschuurmarkt, repair café.
Welke activiteiten wil je opnemen in je plan/met wie ga je samenwerken?
u Voorjaar:
u AH heeft actie moestuintjes
u Kindernevendienst sluit hier op aan door viekantemetertuintjes te
maken met de plantjes van AH
u KIC gaat met Vogelwerkgroep Zutphen op pad
u BG&O heeft discussiegroep over “God in de winkel”
u Kerkdienst: Hoop voor de schepping
Welke collectedoelen horen hierbij?
Zie schema collectedoelen 2018
Welke resultaten wil je bereiken?
- Aansluiten bij de landelijke beweging Groene Kerk en activiteitenuitvoeren die hierbij
benoemd zijn en uitvoerbaar zijn binnen onze gemeente
- Verbinding zoeken met CvD Zutphen en acties met elkaar afstemmen
- Overleg met CvK over duurzame inkoop en duurzame energie
- Doorsnijdend thema uitweren over duurzaamheid bij kerkdienst, BG&O, KIC,
Kindernevendienst,
Welke bedrag heb je hiervoor nodig?
€250 voor PR en ondersteunende activiteiten
Wat is dan de fasering?
Collectes en accent activiteiten in kwartaal 1, zie collecterooster
Hoe ga je de verantwoording organiseren?
Projecten/organisaties waar donaties aan zijn verstrekt controleren via de jaarstukken en
evaluaties.
Hoe ga je communiceren?
Pamflet (bijlage) en KerkZIN.
Is er achtergrondinformatie voor belangstellenden?
u Diverse links:
u https://www.youtube.com/watch?v=ZnuvrluGXCM
u http://edepot.wur.nl/409374
u http://www.groengelinkt.nl/moestuinieren
u http://nederland.arocha.org/nl/hart-voor-de-schepping/
u https://www.ivn.nl/afdeling/zutphen/activiteiten/watermiddag
u http://www.vwg-zutphen.nl/Werkgroepen/Uilen-kerkuil.html
u http://www.godindesupermarkt.nl/#overons

Thema: Vluchtelingen ( Hans Blankestijn, Ineke Stegeman)
Wat is je doel binnen het thema voor het komende jaar:
Ondersteunen van vluchtelingen in Nederland en wereldwijd. Dit betreft vluchtelingen met een
status of waarvan asielverzoeken nog in behandeling zijn.
Welke activiteiten wil je opnemen in je plan/met wie ga je samenwerken?
Wereldwijd: Financieel ondersteunen van activiteiten in vluchtelingenkampen rond Syrië en
elders in de wereld.
Lokaal: Ondersteunen van integratie activiteiten zoals de inloop in de Eekschuur en mensen met
een status die steun nodig hebben met bijvoorbeeld inrichten van hun huis of op ander gebied.
Hans en Ineke doen dit samen.
Welke collectedoelen horen hierbij?
Stichting Warchild
Aansluiten op de hulpvraag van activiteiten die in het kwartaal van het Thema vluchteling spelen
in de wereld, zie schema 2018.
Welke resultaten wil je bereiken?
De gemeente betrekken bij het onderwerp middels informatie tijdens de dienst.
Welke bedrag heb je hiervoor nodig?
Wat is dan de fasering?
Collectes: kwartaal 3
Hoe ga je de verantwoording organiseren?
Hoe ga je communiceren?
Informatie zoeken bij het onderwerp en een kort informatief moment tijdens de dienst indien
nodig. Bij brandhaarden in de wereld is er vaak al veel informatie via de media.

Is er achtergrondinformatie voor belangstellenden?

