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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2017 t/m 2021 van het
college van diakenen van de Gereformeerde Kerk (PKN)
te Lunteren.
Als uitgangspunt voor dit beleid kiezen wij voor de
boodschap uit Mattëus 25: 35-36 de zeven werken van
barmhartigheid:
‘Want ik hand honger en jullie gaven mij eten. Ik had
dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling en jullie namen mij op Ik was naakt, en
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
Geïnspireerd door deze boodschap roepen wij de
gemeente, waartoe wij zelf ook behoren, op tot de
dienst der barmhartigheid.
De kerntaak van de diaconie en haar gemeenteleden is
het zich inzetten voor nood, veraf en dichtbij. In de
wetenschap, dat ons diaconaal werk alleen waardevol is
als wij het doen in het besef, dat we in de ander Jezus
mogen ontmoeten.
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Namens het College van Diakenen van de
Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN).
December 2017 “Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.
Kom je van verre en roept
men je na- ik noem je mijn
naaste, wees welkom,
besta.
Is je beschutting verloren
gegaan, in de windvlagen
zal ik mijn kleed om je
slaan.
Teistert de koorts je met
scheuten van vuur, ik blijf
aan je zijde, hoe lang het
ook duurt.
Ben je veroordeelt tot
tralies en steen, ook dan
laat ik merken: je bent
niet alleen.
Als eens de dood je zal
hebben begroet, daar ik je
in vrede Gods licht
tegemoet.
Zo wil ik leven: eenvoudig en klein, met twee legen
handen een koningskind zijn.”
(Bron: Lied 1007 uit het Liedboek “zingen en bidden in huis en kerk”
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2. Onze missie: ‘dienstbaar en de naaste’
2.1 Waar staan wij voor?
Vanuit de kerkorde (artikel V.3 en X.2) lezen wij en
onderschrijven wij dat:
De diakenen in het bijzonder geroepen zijn tot de Dienst
aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen
van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van
de gemeente tot het vervullen van haar diaconale
roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke
aangelegenheden van diaconale aard.
De gemeente haar diaconale roeping in kerk en in de
wereld vervult door de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid, te delen al wat haar aan gaven
geschonken is, te helpen waar geen helper is en te
getuigen van de gerechtigheid van god waar onrecht
geschiedt.
2.2 Onze waarden en identiteit
Wie zijn wij?
De diaconie wil als een gemeente zijn van Jezus
Christus, die tijd neemt voor god en tijd overhoudt voor
de mensen, in het vertrouwen, dat de door ons
ontvangen gaven en talenten elkaar aanvullen en
versterken, zodat wij met elkaar dienstbaar mogen zijn
aan de opbouw van het lichaam van christus.
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Op wie zijn wij gericht?
-

Financieel behoeftige mensen;
Dak en thuislozen waaronder vluchtelingen;
Senioren wijkteams en jeugd;
(Ex) gedetineerden
Mensen in psychische nood of sociale armoede.

De diaconie beperkt zich hierbij niet tot de eigen
kerkelijke gemeente, maar richt zich op het totale
binnenlandse diaconaat.
Bovenstaande doelgroep is ongelimiteerd.
Wat dragen wij uit, wat bieden wij aan?
-

De ambtelijke tegenwoordigheid in
kerkdiensten;
De dienst aan de tafel van de Heer;
Het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
Financiële hulp in de vorm van zomer- en/of
kerkgiften of acute financiële hulp
Aandacht voor elkaar
Het (doen) verlenen van bijstand, verzorging of
bescherming aan hen die dat nodig hebben
Hand- en spandiensten (klusteam)
Autodienst kerk- en ziekenhuisbezoek
Rolstuwduwen in vakanties ISDV De Werelt
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-

-

-

-

Participatie in de Vluchtheuvel opvang bij
moeilijkheden, bieden van gezelligheid en
mensen in contact brengen met het christelijk
geloof). Overige participanten zijn de Maranatha
Kerk, de Oude Kerk en de hersteld Hervormde
Kerk;
Hulp bij het aanvragen van sociale
voorzieningen. Dit in het kader van WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning);
Het nemen/ondersteunen van initiatieven,
gericht op het bevorderen van maatschappelijk
welzijn;
Interkerkelijke samenwerking richting burgerlijke
gemeente;
Het aanspreken van de overheid en de
samenleving op haar verantwoordelijkheid;
Het toerusten van de gemeente tot het vervullen
van haar diaconale roeping;
Deelname van vergaderingen

Actuele situaties en gebeurtenissen zijn soms van
invloed op bovenstaande en aandachtsgebieden,
waardoor deze niet allen in gelijke mate in
belangstelling staan.
De ZWO- en Roemenië commissie vallen onder de
(financiële) verantwoordelijkheid van de diaconie
(besluit kerkenraad 11-12-2006)
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De ZWO richt zich in overleg met de diaconie op het
wereld diaconaat met aandacht voor het opzetten van
projecten in de gezondheidszorg, onderwijs,
voedselvoorzieningen en zelfredzaamheid.
De Roemenië commissie
staat voor het
concretiseren van uitingen
van verbondenheid tussen
de Gereformeerde Kerk in
Lunteren en het daaraan
verwante
kerkgenootschappen in
Oost-Europa, met name
die in Szentmarton
(Roemenië). De commissie
betrekt daarbij ook
praktische, materiele hulpen dienstverlening, maar
ziet dat als een middel om
de doelstellingen te
realiseren.
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3. Onze visie
Onze waarden en identiteit (zie 2.2) geven aan wie wij
zijn en hoe ambitieus wij zijn. Ze geven aan op wie de
diaconie is gericht en wat wij uitdragen en aanbieden.
Onze huidige maatschappij is een uitdagende. We leven
in een snel veranderende tijd met een terugtredende
overheid. Vanaf 2015 vindt de herstructurering plaats
van het sociaal domein van de Gemeente Ede.
In de kerk zien we decentralisatie van de jeugdzorg en
zorgbehoevende ouderen. De Gemeente gaat
bezuinigen op de chronische zieken (psychische- en
verslavingszorg) en draagt zorg voor mensen die om
bijzondere redenen moeilijk aan het werk komen.
De Gemeente Ede wil hierbij gebruik maken van de
kracht van bestaande organisaties. Hier wil de diaconie
van de Gereformeerde Kerk (PKN) bij aansluiten.
Onze toekomstdroom is een “diaconale paraplu” in
Lunteren op te zetten, die optimaal functioneert en
samenwerkt. De kracht van onze diaconie, als spin in
het web, ligt in verbinden.
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Verbinden met vele geledingen binnen en buiten onze
kerkelijke gemeente te weten:
-

Eigen kerkleden en predikanten
Met de andere kerken in Lunteren
Stichting de Vluchtheuvel
De burgerlijke Gemeente Ede
Het diaconaal Platform Ede

Wij hebben voor ogen, dat
wij aanvragen om hulp of
bijstand uit al deze
geledingen interkerkelijk
gaan oppakken. Financieel
is de diaconie beperkt in
haar middelen. Wij willen
dan ook veelal naast de
hulpvrager gaan staan en
deze persoon een weg
wijzen of op weg helpen, al
dan niet met een financiële
tegemoetkoming.
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4. Praktische invulling
4.1 Functies binnen de diaconie
De samenstelling van de diaconie is afgestemd op de
organisatievorm, die voor de gemeente geldt. De
volgende functies zijn te onderscheiden:
-

Eén voorzitter, tevens lid van het moderamen
Eén penningmeester
Eén secretaris
Eén diaken met aandachtsgebied hulpverlening
Eén zitting in het DB van de Stichting de
Vluchtheuvel

De diaconie streeft daarnaast naar een afvaardiging van
diaken in alle wijkteams.
4.2 diaconie en vergaderen
De diaconie vergadert op de 1e maandag van elke
maand met uitzondering van juli en augustus. De
vergadering verloopt middels het volgen van de
opgestelde agenda. Elke vergadering legt de diaconie
vast in notulen met actie en besluitenlijst.
De diaconie fungeert als onderdeel van de kerkenraad
en alle diaken hebben dan ook zitting in de kerkenraad.
De kerkenraad vergadert elke 2e maandag van de
maand, met uitzondering van juli en augustus.
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4.3 financiële zaken
De diaconie stelt jaarlijks een financiële begroting op,
die mede gebaseerd is op haar werkplannen (zie
hoofdstuk 5). De diaconie ontvangt haar gelden uit
giften en collecten volgens het jaarlijks, in overleg met
het college van kerkrentmeesters, vastgesteld
collecterooster en uit inkomsten uit erfenissen en
legaten. In de maand mei wordt de gemeente via een
schrijven opgeroepen een gift te geven de z.g.
Diaconiebalans. De gelden bestemt de diaconie voor het
binnenlands diaconaat, noodgevallen in de wereld.
Verder onder te verdelen in:
-

2-jaarlijks te kiezen binnenlandse bestemmingen
van Kerk in Aktie
2 bekercollecten Heilig Avondmaal, aangevuld
tot €1000.00 t.b.v. de Roemenië commissie
Jaarlijkse bijdrage Stichting De Vluchtheuvel van
€500.00
Het af te dragen diaconaal quotum aan de PKN
Jaarlijks nader te bepalen doelen in en buiten
onze gemeente
Overige diaconale hulpaanvragen

De diaconie stelt jaarlijks een buffervermogen vast met
een maximum van €20000.00.
Voor acute noodhulp stelt de diaconie maximaal
€500.00 per hulpvraag ter beschikkingen
(uitzonderingen daar gelaten)
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Indien de financiële positie en/of werkplannen
aankleding geven tot nadere actie doen wij een
financieel beroep op de gemeente door middel van de
diaconiebalans. Jaarlijks vindt deze actie diaconiebalans
in elk geval plaats in de maanden mei/juni.
Bij gezamenlijke diensten met de Maranatha-kerk stelt
de kerk waar de dienst plaats vindt de collecte
bestemming voor.
Het buitenlands diaconaat valt vanaf 2014 onder de
ZWO. De ZWO ontvangt vanuit de diaconie jaarlijks 3
collectemomenten en bepaalt haar eigen doelen.
Om de verantwoordelijkheid voor de ZWO- en
Roemenië commissie uit te kunnen oefenen zijn er
afspraken met de betreffende penningmeesters en
voorzitters van de commissies. Het betreft afspraken
met betrekking tot het beheer van de rekeningen,
uitgaande betalingsopdrachten, informatie en/of
inventarisatie van (eventuele) lopende financiële
verplichtingen en het tijdstip van de samenstelling van
de begroting en jaarcijfers.
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De opgestelde jaarcijfers van zowel diaconie, ZWO en
Roemenië commissie komen aan bod in de februari
vergadering. De begrotingen en werkplannen van de
diaconie en haar subcommissies bespreken wij in
oktober.
Verschillen van inzicht tussen diaconie en haar
subcommissies legt de diaconie voor aan de kerkenraad.
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5. Nawoord
Voor de komende 4 jaar leggen wij u dit beleidsplan
voor. Jaarlijks voegt de diaconie hieraan een werkplan
toe. Hierin beschrijven wij voor het komende jaar welke
activiteiten wij gaan ontplooien om onze visie te
realiseren. Deze werkplannen evalueren wij jaarlijks. Wij
stellen ons voor het werkplan 2017/2018 rond de
jaarwisseling aan te reiken.
De diaconie heeft het verlangen door de Heiligste Geest
de gehele kerkelijke gemeente, haar schapen, toe te
rusten en aan te spoten tot de dienst der
barmhartigheid. Er zijn immers verschillende gaven,
maar er is 1 Geest. Er zijn verschillende uitingen van
bijzondere kracht, maar het is 1 God ze allemaal en bij
iedereen teweegbrengt.
Wij hopen op vruchtbare jaren.
Het College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk
(PKN) Lunteren
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