Beleidsplan Diaconie 2020-2024
1. Inleiding
Om richting te geven aan het werk van de diaconie en de diaconale kerkgemeenschap wordt er om
de vijf jaar een beleidsplan opgesteld. De bedoeling van dit beleidsplan is inzicht te geven in de
werkzaamheden en de keuzes die het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Oisterwijk
c.a. maakt.
2. Visie
Diaconaal werk is een belangrijk onderdeel van de kerkelijke gemeente en vervult haar roeping in de
kerk en de wereld door:




te delen wat haar aan gaven is geschonken,
te helpen waar geen helper is en
te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

De diakenen kunnen dit niet alleen maar geven samen met de gemeenteleden de diaconale roeping
een gezicht en gestalte. De diakenen vervullen daarbij een leidinggevende rol.
3. Kerkorde
Ook in de kerkorde van de PKN wordt over het dienstwerk van de diakenen gesproken in Ordinantie
3, artikel 11. Gelet op haar dienst in de wereld zijn volgende taken en activiteiten aan haar
toevertrouwd:








de dienst aan het Heilig Avondmaal;
de ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten;
het bevorderen van een diaconaal bewustzijn van de gemeente;
het toerusten en betrekken van gemeenteleden bij de diaconale activiteiten;
het inzamelen en verantwoord besteden van de liefdegaven;
het verlenen van bijstand, zorg of bescherming aan hen die dat nodig hebben;
het aanspreken van de overheid en de samenleving met betrekking tot sociale
vraagstukken;

4. Organisatie
Het College van Diakenen dient minimaal uit die leden te bestaan. Het college bestaat
momenteel uit twee diakenen en een penningmeester niet ambtsdrager. Er zijn twee
vacatures. Diakenen worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Het college
vergadert zes keer per jaar. De voorzitter van het college is lid van het moderamen, het
dagelijks bestuur van de kerkenraad.
Binnen het college worden de taken onderling verdeeld. In de praktijk ondersteunen de
diakenen elkaar en worden ook gemeenteleden betrokken bij het uitvoeren van bepaalde
taken.

5. ZWO commissie
Deze taakgroep valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en telt momenteel twee
leden.
In samenwerking met de Protestantse gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg (SaGe) is zij
verantwoordelijk voor het vierjarig KIA project voor Moldavië.
Daarnaast brengt zij onder de aandacht het verzamelen van postzegels en ansichten ten
behoeve van de zending.
6. Vluchtelingenwerk en het diaconiehuisje.
De diaconie heeft de beschikking over een naast de kerk gelegen diaconiewoning.
Gedurende vele jaren worden door onze kerkelijke gemeente in dit huisje vluchtelingen
opgevangen die in afwachting zijn van hun asielprocedure. Het gaat daarbij om
vluchtelingen van wie het recht op verblijf eerder is afgewezen, maar die daartegen in
beroep zijn gegaan. In beginsel wordt men opgevangen voor een periode van drie
maanden met de mogelijkheid van verlenging met drie maanden.
De opvang wordt gedaan in samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
(unit Tilburg). De SVN is en blijft verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de
asielaanvraag zaken en de diaconie voorziet in de dagelijkse levensbehoeften van de
vluchteling(en). De kosten van deze opvang maken het grootste deel van het jaarlijks
beschikbare financiële budget van de diaconie uit.
Toch lukt het om dit vol te houden ook vanwege het grote draagvlak voor deze activiteit in
de kerkelijke gemeenschap.
Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor anderen, die opvang of bescherming nodig
hebben is het huisje beschikbaar.
7. Kerkgerichte activiteiten
-

8.

De voorbereiding en uitvoering van Heilig Avondmaalsvieringen in de kerk in nauw
overleg met de predikant;
Het samenstellen van het jaarlijkse collecterooster;
Deelname aan de kerkenraad;
Het volgen en bijhouden van diaconale ontwikkelingen;
Het bevorderen van diaconaal bewustzijn van de gemeente door het geven van
voorlichting, publicaties in kerkblad etc.;
Coördinatie van geluidsopnames van kerkdiensten voor hen die door ziekte of ouderdom
niet in de gelegenheid zijn kerkdiensten bij te wonen;
Regelen van autodienst voor kerkbezoek.

Op de samenleving gerichte activiteiten
- Behandeling van hulpvragen
- Bijwoning landelijke diaconale dag;
- Verzorging kerstattentie;

-

Het jaarlijks vaststellen van de regionale projecten die ondersteuning verdienen: b.v.
Exodus, Alzheimer Café, Voedselbank etc.;
Contacten met de gemeentelijke overheid en andere relevante instanties op sociaal
maatschappelijk gebied.
Financiële ondersteuning van projecten op het terrein van werelddiaconaat (KIA).

9. Speerpunten van beleid voor 2020 - 2024
In de beleidsjaren 2020-2014 zal het College van Diakenen zich (verder) inzetten voor de
volgende aandachtsvelden:






Wij willen ons blijvend inzetten voor de opvang van kansrijke vluchtelingen door middel
van ondersteuning en opvang in ons diaconiehuisje;
Wij willen ons richten op de eenzame kant van de samenleving en aandacht geven aan
hen die eenzaam in het leven staan;
Het signaleren en aandacht geven aan (onbekende) armoede;
Bevordering van het diaconaal bewustzijn in de kerkelijke gemeente;
Het onder de aandacht brengen van diaconale aspecten bij kinderen en jongeren;

10. Financiën
Het College van Diakenen heeft in de opdracht van de gehele kerkenraad als
verantwoordelijkheid de financiële middelen bestemd voor diaconale doelen op een juiste
wijze te beheren en in te zetten ten behoeve van het diaconale werk zoals beschreven in
ordinantie 11, artikel 3 van de kerkorde.
De taak van de diaconie het verwerven van gelden via collecten, giften en andere acties, die
voor uitvoering van de diaconale taken noodzakelijk zijn.
De diaconie streeft ernaar alle gelden die in een jaar binnenkomen datzelfde jaar te besteden
ten behoeve van het diaconale werk.
Om de geldelijke middelen op een juiste wijze tot uitvoer te brengen stelt de diaconie een
jaarlijkse begroting en jaarrekening op.

11. De staat van baten en lasten
De ANBI staat van lasten staat op de website van de Protestantse gemeente Oisterwijk ca.
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-

