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Beleidsplan 2020 t/m 2024

Doel

Het doel van een beleidsplan is een helder zicht te krijgen op het functioneren en handelen van de
diaconie van haar taak en plaats binnen het geheel van de kerkenraad voor de Hervormde Gemeente
Geldermalsen. En op basis daarvan de te onderkennen doelstellingen op korte en langere termijn te
realiseren.
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De overwegingen waarop het beleidsplan stoelt zijn:
Bijbelse uitgangspunten
Verdieping en bezinning
Planmatig werken
Doelbepaling
Zicht op het geheel
Continuïteit
Publiciteit en Voorlichting
Verantwoording
Overdracht
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Visie

Het koninkrijk van God is met de komst van zijn zoon Jezus Christus nabij en onder ons gekomen.
Door de dienende levenshouding van Jezus heeft Hij de tekenen hoorbaar en zichtbaar gemaakt onder de
mensen.
In navolging van deze “Dienaar” (diacones) schenkt de Christelijke gemeente, door middel van haar
diaconaat, aandacht aan en komt op voor hen die in nood verkeren en onrecht wordt aangedaan. Een
levende gemeente van Christus is een voluit getuigende en dienende gemeente vanuit het werk voor
Christus zelf.
De diaconie wil vanuit de omschreven visie haar opdracht verstaan en ten uitvoer brengen, samen met
de gemeenteleden en samen met de ons omringende kerken in de omringende samenleving.

Inleiding
Het college van diakenen bestaat uit 6 leden en komt ca. 8 maal per jaar in vergadering bijeen, om met
elkaar de zaken van Diaconie en Kerk te bespreken. De vergaderingen kunnen worden bijgewoond door
predikanten en een afgevaardigde van de Kerkrentmeesters en van de Diaconie van de Gereformeerde
Kerk. Het college van diakenen legt verantwoording af aan de Kerkenraad van de Hervormde
Gemeente.
De Hervormde Gemeente Geldermalsen bestaat uit ongeveer 950 doopleden, ongeveer 550 lidmaten Er
zijn relatief veel oudere leden, de aandacht van de kerkelijke gemeente strekt zich ook uit over een
verzorgingstehuis, verpleeghuis en een tehuis voor verstandelijk gehandicapten.
De burgerlijke gemeente van Geldermalsen is een groeigemeente, het aantal inwoners neemt door grote
nieuwbouwwijken sterk toe. Begeleiding van ouderen en integratie van jongeren heeft prioriteit. De
Diaconie voert tal van taken uit binnen de kerkelijke gemeenschap, in het vervolg van dit plan wordt een
beeld gegeven van de huidige situatie, de verwachtingen en ontwikkelingen in de toekomst. Daarbij
horen ook de financiële mogelijkheden en ontwikkelingen.
Het doel van het diaconaal handelen is dat ieder mens tot zijn recht komt en dat wij delen wat
beschikbaar is. De taak van de diakenen is de gemeenteleden bewust te maken van de diaconale roeping
die wij allen hebben. Diakenen zien als uitgangspunt van hun werk het dienen van de Avondmaalstafel,
vanuit die gemeenschap gaan zij de kerk en de samenleving in.
Diakenen zullen attent zijn op signaleren van probleemsituaties van mensen en groepen in de
samenleving zij attenderen op problemen bij de instanties of personen die daarvoor zijn toegerust.
Diakenen dragen zorg voor de inzameling van de diaconale gelden en motiveren de gemeenteleden
hiervoor. De diaconie beheert de diaconale gelden als een goed rentmeester en stelt vast waaraan de
gelden worden besteed.
Diakenen vervullen hun ambt in samenwerking met de andere ambten in de kerk vanuit de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Evenzo werkt de diaconie in verbondenheid met de andere colleges met behoud
van de eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden.

Toerusting
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Diakenen zullen regelmatig deelnemen aan toerustingavonden en dagen, zoals die onder meer worden
georganiseerd door de Provinciale Diaconale Commissie (P.D.C.)
Diakenen maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal dat door de Generale Diaconale Raad en de
Provinciale Diaconale Commissie van P.K.N. wordt toegezonden.
Alle diakenen ontvangen het blad Diakonia, waarin veel facetten van het diaconaat worden belicht en
tevens ontvangen ze de nieuwsbrief van Kerk in Actie.
Iedere diaken heeft de beschikking over het diaconaal zakboekje, het beleidsplan en het werkplan.
Hierin staan de belangrijkste praktische en principiële gegevens ten dienste van de diakenen binnen de
hervormde Gemeente van Geldermalsen.

Informatieverstrekking en publiciteit
Het onderwerp informatie en publiciteit is als taak voor de diakenen een zaak van groot belang, niet
eenmalig maar voortdurend het diaconale werk onder de aandacht van de gemeente brengen is een
noodzakelijke opgave. Informatie en voorlichting kunnen gegeven worden door middel van bezoeken,
gemeenteavonden, zondagsbrieven, “de kerk roept” en de website van PKN Geldermalsen en publicaties
in de locale pers.

Jeugdwerk/ Jeugddiaconaat
De diaconie heeft de volgende aandachtspunten voor het jeugdwerk/jeugddiaconaat in de komende
jaren.
a. De jeugd bewust maken en proberen te betrekken bij al bestaande diaconale activiteiten zoals
Braderie, het verspreiden van kerstattenties etc.
b. Ondersteuning bieden aan bestaande infrastructuur en nieuwe initiatieven voor de jeugd.
c. In samenwerking met jeugdouderlingen een visie ontwikkelen m.b.t. jeugddiaconaat en ook nieuwe
activiteiten opzetten.
De diaconie ondersteunt het jeugdwerk met financiële middelen dit betreft de volgende onderdelen:
a. Stichting “Drieluik”
Deze stichting richt zich vooral op jongeren van 12 jaar en ouder. Zij hebben een eigen ruimte ter
beschikking Zij richten zich ook op de evangelisatie van randkerkelijke jongeren.
b. Kindernevendienst
Een financiële ondersteuning richt zich op de aanschaf van materialen die het onderwijs ondersteunen.
En in de kerk wordt ook een Kerstfeestviering gehouden, waarbij de kinderen een boekje krijgen
c. Jeugddienstcommissie
De jeugddienstcommissie organiseert jaarlijks een aantal kerkdiensten en krijgt diaconale ondersteuning
om deze diensten voldoende aantrekkelijk te maken voor jeugdige bezoekers.
Het beleid van de diaconie is er op gericht om de genoemde activiteiten blijvend te ondersteunen en
eventueel nieuw op te starten activiteiten gericht op de jeugd waar nodig financieel te ondersteunen o.a.
door de opbrengst van de najaarscollecte die onder de gemeenteleden door de diakenen huis aan huis
wordt gehouden hiervoor te bestemmen.

Collecten
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Het is van belang dat regelmatig in de eredienst een diaconale collecte wordt gehouden. Het landelijk
collecterooster is van toepassing, met daarin opgenomen de bestemmingscollecten. Bij rampen wordt
veelal een extra collecte gehouden. De collecte, die aan de Avondmaalstafel wordt gehouden, is een
bestemmingscollecte en is bestemd voor het rampenfonds. Ook zal worden gestreefd naar het
bestemmen van concrete doelen.

Regionale voorzieningen
Waar mogelijk zal de diaconie medewerking verlenen bij het inzetten en in stand houden van regionale
voorzieningen, die uit diaconaal oogpunt noodzakelijk worden geacht. In concreto kan worden gedacht
aan bijdragen ten dienste van De Stichting Schuldhulpmaatje Geldermalsen, het Ziekenhuis
Rivierenland, Vrijthof, Vluchtelingenwerk, Alzheimer café, PCOB, de Voedselbank, Klesteo (Kledingen speelgoedbank), Gehandicapten Platform, Stichting Welzijn Geldermalsen en Zorginstellingen.

Ouderenwerk een diaconale component
Gelet op het relatief omvangrijke aandeel ouderen in onze gemeente neemt het ouderenwerk ook voor de
Diaconie een bijzondere taakopdracht met zich mee. Veel van de problematiek van ouderen heeft een
diaconaal karakter en vraagt om extra financiële ondersteuning. Het College van Diakenen neemt
daarvoor zolang dat tot de financiële mogelijkheden behoort haar verantwoordelijkheid. De
eenzaamheid onder de ouderen is groot. Er is binnen deze taakopvatting vooral aandacht voor
onderwerpen als:
Eenzaamheid, gesprekken over wat is het, hoe voelt het aan, oorzaken, wat is er tegen te doen. Met als
doel advies, bemiddeling en begeleiding.
Sociale aspecten, welke voorzieningen zijn er voor ouderen, welke instellingen en instanties, voor welke
ondersteuning komt men in aanmerking, welke wegen moeten worden bewandeld? Advies en
doorverwijzing.
Materiële problemen, financiën, wonen (waar en hoe), zelfstandigheid (voeding, alarmering, hulp enz.)?
Advies en doorverwijzing.

De taak van de diaken
De taak van de diaken is naast de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten en de dienst aan de
Tafel van de Heer het inzamelen van liefdegaven en daarnaast de bemoeienis met betrekking tot
persoonlijke sociale achterstanden, kortom het dienen van de naaste op een breed terrein.
Het dienen van de naaste met behulp van projecten georganiseerd door Kerk in Actie vraagt weinig
persoonlijke inzet van diakenen. Daarvoor houden we collectes in de kerkdiensten.
Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben, vraagt vaak een
intensievere inzet. Iedere diaken moet hierin zijn weg vinden. Initiatieven op dit terrein zijn
noodzakelijk. De persoonlijke nood bij de burger en gemeenteleden neemt toe. door het aanscherpen van
de sociale wetgeving en het inwerkingtreden in 2006 van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Zaak
is de ogen en de oren goed open te houden en ook vanuit het pastoraat en het ouderenpastoraat signalen
op te vangen.
Het ontwikkelen van een goede informatie- voorziening zal er toe moeten dienen om burgers en
instanties beter de weg te leren vinden naar de diaconie.

6
Kerstpakketten
Het bezorgen van kerstpakketten aan mensen die het financieel niet eenvoudig hebben verloopt via de
Voedselbank en vanuit persoonlijke diaconale contacten. Het aantal is gegroeid naar 35, ook daarbij
speelt de slechte economie een rol.
Enkele jaren geleden is begonnen met het brengen van kerstpakketten naar vluchtelingen die in Groot
Geldermalsen zijn komen wonen. Hoewel de gemeente weinig vluchtelingen herbergt wordt samen met
de Stichting Vluchtelingen Oost Nederland een aantal bezorgadressen bepaald. Degenen die in het jaar
voorafgaand aan Kerst in de gemeente zijn komen wonen, krijgen een pakket dat bestaat uit
levensmiddelen en iets voor elk kind in de vorm van speelgoed of een tegoedbon. Stichting
Vluchtelingen geeft de adressen nadat de gezinnen over het pakket zijn ingelicht. Het doel van de
diaconie is ruimhartig met de verspreiding om te gaan, culturele achtergrond en religie spelen bij de
bezorging geen enkele rol.

Dorcas Voedselactie
Diverse jaren organiseert en ondersteunt de diaconie samen met de diaconie van de Gereformeerde
Kerk, de Hervormde Gemeente te Meteren en de Dorcasgroep Tricht de Nationale Voedselactie van
Dorcas. De actie loopt door de samenwerking en medewerking van vier supermarkten succesvol.

Hulp bij rampen
Gezamenlijke actie van de Kerken bij grote rampen zoals aardbevingen, overstromingen enz., heeft
grote voordelen. Deze acties omvatten in eerste instantie het houden van collectes en het verzamelen van
goederen. Al naar gelang de vraag. Ook in de nieuwsbladen en de lokale omroep wordt er aandacht aan
besteed. Het blijkt dat de opbrengsten hierdoor groot zijn. In de toekomst zal men hier ook alert op
moeten blijven en zorgen dat de zaken goed gecoördineerd worden. Dat gezamenlijke optreden geeft
ook een goede uitstraling buiten de kerkelijke gemeente.

Attenties ouderen en zieken
De diaconie verzorgt rond Kerst voor bejaarden, zieken in ziekenhuizen, verpleeghuizen of voor
degenen die thuis ziek zijn en voor rouwdragenden een kerstattentie. De leeftijdsgrens ligt bij 80 jaar.
Het is geboden de verspreiding in de toekomst met aandacht uit te voeren, omdat er steeds meer mensen
eenzaam dreigen te worden.

De bloemengroet vanuit de kerkdienst
De diaconie verzorgt een bos bloemen voor jarige gemeenteleden van 85 jaar en ouder. Hun namen
worden zondags in de dienst afgekondigd en aan de gemeente wordt gevraagd wie deze bloemen wil
bezorgen. Ook wordt een bloemengroet gebracht vanuit de kerkdienst naar zieken, ouders van
pasgeboren kinderen en mensen die een jubileum hebben gevierd. Deze worden door de ouderling van
dienst en/of een gemeentelid weggebracht. Deze blijken van zorg en aandacht is van groot belang en
dient in de toekomst gehandhaafd te blijven, omdat darmee ook de randkerkelijken verbonden blijven
(geconfronteerd worden) met de kerk.
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Ons Huis
Het zalencentrum Ons Huis is verkocht. In plaats daarvan heeft de kerk de bouw van een
gemeenschapscentrum gerealiseerd, genaamd “de Ontmoeting” dat aansluit aan de monumentale
Suibertuskerk in het centrum van Geldermalsen. Dit centum is in beheer gesteld van het college van
kerkrentmeesters.
Financiën
De diaconie zal met een bepaalde regelmaat de gemeenteleden dienen te informeren over haar financiële
middelen. Ieder gemeentelid kan de uitgebreide jaarrekening inzien.
Door de verkoop van Ons Huis en een stuk landbouwgrond is het kapitaal van de Diaconie flink
gestegen. En omdat het geld op de bank niets opbrengt, is de Diaconie van plan een deel van het geld te
beleggen in landbouwgrond.
Financiële uitgangspunten zijn:
a. Het vermogen niet te laten toenemen.
b. De jaarrekening met een klein resultaat af te sluiten
c. Bezittingen op een gunstig moment te verkopen.
d. Het uitgavenpatroon niet te veel versnipperen en daarom zoveel mogelijk te laten lopen via Kerk in
Actie.
e. Tijdelijk ondersteuning te bieden aan het beleid voor jeugd en ouderen.

Kerktelefoon
Het systeem van kerktelefoon via aparte kastjes is in onze gemeente niet meer beschikbaar.
Mensen die zelf internet hebben kunnen op elk moment een dienst beluisteren via www.audioserver.nl
De diensten worden minimaal 3 maanden bewaard.

F D Roosevelthuis te Doorn
Ieder jaar organiseert het Comité Recreatie Gehandicapten afdeling West Betuwe een vakantieweek in
het F D Roosevelthuis. De gasten die hiervoor in aanmerking komen, zijn gemeenteleden, die niet in
staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan, omdat ze afhankelijk zijn van zorg en begeleiding van
anderen. Uit onze gemeente zijn er jaarlijks enkele gasten. Indien noodzakelijk draagt de diaconie bij in
de kosten.

Commissie ZWO (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking)
Deelbeleidsplan. De commissie ZWO is samengesteld uit leden van de Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk te Geldermalsen. De commissie ontwikkelt ideeën voor de toepassing van het
werken voor Zending en Werelddiaconaat in de gemeenten.
Deze ideeën kenmerken zich door “helpen waar geen helper is”, “ieders gaven inzetten” en
“maatschappelijk betrokken zijn”.
Kernwoorden van het werk zijn Geloven, Helpen en Bouwen. Geloven in God die bevrijdt.
Helpen om mensen tot hun recht te laten komen. Bouwen aan een wereld die voor ieder leefbaar is.
De commissie ziet de volgende mogelijkheden om de ideeën te verwezenlijken:
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We willen zoeken naar mogelijkheden om onze werkwijze te conformeren aan PKN ideeën en
bereidheid vinden bij de deelnemende kerken voor deze werkwijze. We willen overleg op welke
zondagen extra aandacht besteedt wordt aan het werk van ZWO. We willen nieuw ingekomenen met
informatie over ZWO benaderen. Meer aandacht voor de ZWO collectedoelen in de erediensten.
Over het aanbod van bestaande en nieuwe activiteiten willen we de beschikbare financiën en menskracht
met elkaar verdelen.
Om ons werk naar behoren te kunnen is het wenselijk dat onze commissie bestaat uit minimaal 8
commissieleden, waarvan er 3 lid zijn van de betrokken kerkenraden.
We willen ons op de volgende manieren bij deze beleidsontwikkeling laten inspireren.
Al onze werkzaamheden worden gekenmerkt door de drieslag:
Betrokkenheid met en hart voor de Heer
Betrokkenheid met en hart voor de medemens
Betrokkenheid met en hart voor de wereld
Ook in onze vergaderingen proberen we door de opbouw van de agenda waarin ontmoeting met de Heer,
aandacht voor elkaar en voorbede voor de wereld, een vaste plaats hebben.
Het werkplan van de Commissie ZWO ziet er als volgt uit:
Aanbod van liturgie voor kerkdiensten aan voorgangers
• Werelddiaconaat 1e zondag in februari
• Pinksterdienst
Aandacht voor ZWO collectedoelen
• Foldermateriaal vanuit LDC te gebruiken
• Week te voren collecte aan te kondigen, opbrengst wordt vermeld in kerkbladen Verkrijgen en
verdelen van financiën door:
• Inzamelen en afdragen van het opgedragen quotum
• Controle op invulling van collecterooster t.a.v. Kerk in Actie en ZWO
• Extra bijdragen inzamelen t.b.v. noodhulp acties
• Werelddiaconale doelen gericht steunen
Uitvoeren van gerichte projecten
• Paasgroeten actie aan gevangenen
• Pinkstercollecte – brief met folder en girokaart (Geref. Kerk)
• Adventschrijfactie t.b.v. vervolgde gelovigen
• Verkoop van zendingskalenders
• Gebruikte postzegels en kaarten inzamelen
Overige werkzaamheden
• Deelnemen aan landelijke werkdagen
• Kerk in Actie/ZWO informatie aanbieden aan nieuw ingekomenen
• Organiseren van informatieavond van RDC bestemd voor ZWO commissie en de diaconieën

Braderie
De Hervormde en Gereformeerde diaconieën van Geldermalsen organiseren jaarlijks in de maand
september tijdens de Braderie een kraam op deze vrijmarkt. Er worden op die dag streekproducten
verkocht, waarvan de netto opbrengst ongeveer € 500 bedraagt. Dit bedrag wordt aan een nader te
bepalen goed doel binnen de beide gemeenten / kerken besteed. Doelstelling blijft deze activiteit steeds
met aanpassing voort te zetten.
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Aandachtspunten voor uitvoering en beleidsbepaling in willekeurige volgorde
1. Informatie intern, taak en doelstelling diaconie
2. Informatie overdracht naar gemeenteleden en anderen over de werkzaamheden van de Diaconie
3. Contacten met provinciale en landelijke organen
4. Meer mensen zijn nodig voor uitvoering plannen en contacten met instellingen
5. Betrokken en aandacht voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (W.M.O.)

ANBI per 1-1-2020

Postadres:
Diaconie Hervormde Gemeente Geldermalsen
Postbus 254,
4190 CG Geldermalsen
Contactgegevens
Mail: scriba.hervormdgmalsen@gmail.com
Website: http://geldermalsen.protestantsekerk.net/anbi:
RSIN: 002570920
Bankrekening: NL66 RABO 0321 2161 13
Doelstelling
Zodanig handelen dat ieder mens tot zijn recht komt en delen met een ieder wat
beschikbaar is. De diakenen geven aandacht aan en komen op voor hen die in nood
verkeren en onrecht wordt aangedaan. Zij dragen zorg voor de inzameling van de
diaconale gelden en beheren deze gelden als een goed rentmeester en stellen vast
waaraan deze gelden worden besteed.

