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1. Inleiding 

 

Na het gebouwenbesluit in 2017 waarin mede besloten is terug te gaan van 4 

naar 2 wijkgemeenten, zijn op 1 juli 2019 de nieuwe wijkgemeenten ontstaan: 

de voormalige wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk en West De Goede Reede 

zijn samen gegaan onder de naam wijkgemeente ZuidWest, die hun diensten 

vieren in de Petrakerk en de voormalige wijkgemeenten Centrum-Zuid Sola Fide 

en Noord-Oost Aller Erf zijn samen gegaan onder de naam wijkgemeente De 

Open Hof, die hun diensten vieren in de wijkkerk De Open Hof. 

 

Beleidsplannen gelden in principe voor een periode van vier jaar maar jaarlijkse 

bijstellingen, zeker waar het gaat om het onder de aandacht brengen van 

diaconale thema’s, blijven noodzakelijk. 

Dit beleidsplan geldt voor de jaren 2021 en verder. 
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2. de diaconale functie van de gemeente en taken van diakenen 

 

In de kerkorde juli 2019 is onder artikel X lid 2 beknopt omschreven waaruit de 

diaconale arbeid in de gemeente bestaat: 

De (wijk)gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld 

door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat haar aan 

gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de 

gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 

 

In ordinantie 8 artikel 3 van dezelfde kerkorde staat omschreven waaruit deze 

diaconale arbeid bestaat: 

• het betrachten van onderling dienstbetoon 

• het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig 

hebben 

• het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk 

welzijn 

• het signaleren van knelsituaties in de samenleving 

• het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping 

 

In ordinantie 3 artikel 11 staat omschreven welke taken aan diakenen tot 

opbouw van de gemeente zijn toevertrouwd: 

• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten 

• de dienst aan de Tafel van de Heer 

• het mede voorbereiden van de voorbeden 

• het inzamelen en besteden van de liefdegaven 

• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale 

roeping 

• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat 

behoeven 

• het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het 

bevorderen van het maatschappelijk welzijn 

• het dienen van de kerk en de gemeente in haar bemoeienissen met 

betrekking tot de sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid 

en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande 

• en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege 

de meerdere vergaderingen 

• de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 

diaconie 

 

 

In de volgende hoofdstukken wordt nader uitgewerkt hoe het College van 

Diakenen de functie en taken zoals omschreven in hoofdstuk 2 de komende 

beleidsjaren denkt te realiseren. 
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3. Huidige activiteiten 

 

Deze activiteiten zijn ondergebracht in 4 groepen te weten: 

a. diaconie binnen de eigen wijkgemeente (De Open Hof en ZuidWest) 

b. diaconie binnen de eigen PGV gemeente 

c. participatie van de diaconie in plaatselijke instellingen 

d. diaconie in landelijke en wereldlijke gebieden 

 

a. diaconie binnen de wijkgemeenten De Open Hof en ZuidWest 

De diaconale taken, zoals omschreven in hoofdstuk 2, zijn onverkort van 

toepassing op de wijkdiaconieën. 

Zij hebben de zorg voor de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten en 

daarmee ook de dienst aan de Tafel van de Heer, het mede voorbereiden van de 

voorbeden en het inzamelen van de gaven. 

Buiten de wekelijkse diensten hebben zij de zorg voor het verlenen van bijstand, 

verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben. Ook het toerusten van 

de gemeente en het nemen van verantwoordelijkheden binnen en buiten de kerk 

is een belangrijke taak. 

De bovenwijkse diaconie faciliteert slechts ten behoeve van het werk in de twee 

wijkgemeenten. 

 

b. diaconie binnen de eigen PGV 

Ten behoeve van de twee wijkgemeenten heeft de diaconie de zorg en aandacht 

voor: 

• de werving en beheer van gelden ten behoeve van de jaarlijkse actie 

vrijwillige bijdrage alsmede het Verjaardagfonds 

• de ondersteuning rond de jaarlijkse Vastenactie 

• de financiële ondersteuning van het ouderenwerk, bestaande o.a. 

bezoekwerk bij verjaardagen, ouderenmiddagen in het algemeen, 

festiviteiten rondom de kerst, etc. 

 

c. participatie van de diaconie in plaatselijke instellingen 

Vanwege haar taak tot bevordering van het maatschappelijk welzijn en het 

dienen van de gemeente betreffende sociale vraagstukken participeert de 

diaconie in een aantal overlegstructuren en instellingen of is daarbij actief 

betrokken: 

 

 

Diaconaal Platform Veenendaal (DPV) 

In het DPV zijn bijna alle kerken van Veenendaal direct of indirect 

vertegenwoordigd. De PGV heeft 1 directe afvaardiging namens beide 

wijkgemeentes. Het DPV bespreekt de plaatselijke ontwikkelingen op het gebied 

van zorg en welzijn, onderhoudt contact met politieke partijen, Veens, de 

gemeente Veenendaal en Chr. vrijwilligersorganisaties. In 2018 is het Diaconaal 

Loket opgestart, een gemeenschappelijk initiatief van de Veense kerken. 
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Zorggroep Charim 

In de Centrale Participanten Raad(CPR) van Charim is de PGV vertegenwoordigd 
door een gemeentelid. Tevens zijn diverse regionale diaconieën vertegenwoordigd in 
het CPR. De CPR is ingesteld als overleg orgaan tussen de Raad van Bestuur van 
Charim en de betrokken kerken. De CPR heeft een adviserende taak op velerlei 
gebied en fungeert als klankboord voor het bestuur. 
 

 

Stichting Inloophuis de Zevensprong 

De Zevensprong biedt een ruimte in huiselijke sfeer waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten bij een koffie-ochtend of een maaltijd. Bezoekers zijn meestal 
kwetsbare mensen die hier de luwte van de kerk ervaren. Het inloophuis is een 
100% vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende 

kerkgenootschappen van Veenendaal, waaronder de PGV. De diaconie 
ondersteunt het inloophuis met een vaste jaarlijkse bijdrage. 

 

 

Stichting Kerk & Minima 

Kerk & Minima is een interkerkelijke hulporganisatie die ondersteuning biedt in 
de vorm van een eenmalige of tijdelijke kortstondige financiële ondersteuning, 
die erop is gericht om het gezin of de persoon te vitaliseren. Bijv. een fiets om 

naar het werk te kunnen, witgoed, huisraad. Deze hulp wordt gegeven aan 
personen, ongeacht religie of nationaliteit, woonachtig binnen de grenzen van de 

Gemeente Veenendaal. De diaconie collecteert voor deze stichting. 
 

 

Stichting NN 

Stichting NN Veenendaal verstrekt al jarenlang aan het einde van het jaar 

voedselpakketten aan mede-Veenendalers met een minimuminkomen. 

De diaconie werft en doneert gelden voor deze actie. 

 

 

Stichting Hulp in Praktijk (HIP) 

HipHelpt koppelt een hulpvraag van mensen die geen beroep kunnen doen op 

een eigen sociaal netwerk aan vrijwilligers die zich willen inzetten voor 

buurtgenoten bij het leven van alledag. De vrijwilligers komen uit de 

verschillende kerken in Veenendaal. De diaconie ondersteunt HipHelpt financieel 

en heeft contactpersonen voor de vrijwilligers in beide wijkgemeenten. 

 

 

Stichting Hulpdienst In-Zicht (HIZ) 

Hulpdienst In-Zicht Veenendaal helpt mensen in financiële en materiële nood, die 

geen beroep kunnen doen op een vangnet. De hulpdienst helpt met het invullen 

van formulieren, belastingaangiften, toeslagen enz. De diaconie ondersteunt 

deze hulpdienst met een vaste financiële bijdrage. 
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Youth for Christ (YFC) 

De diaconie ondersteunt financieel de jongerenactiviteiten die YfC Veenendaal 

organiseert. YfC zoekt jongeren op, helpt hen groeien en biedt hoop door een 

stap te doen in de leefwereld van jongeren, op straat, op school en in de kerk. 

 

 

Stichting Netwerk-ICF Veenendaal 

ICF staat voor International Christian Fellowship en biedt een thuis aan mensen 

met een buitenlandse achtergrond in Veenendaal: fysiek, sociaal en geestelijk. 

De kern van de missie is een multiculturele geloofsgemeenschap vormen zodat 

mensen in hun eigen taal en cultuur Jezus kunnen vinden, volgen en 

verkondigen. De diaconie ondersteunt financieel deze stichting. 

 

 

Stichting Missie 0318 

Deze stichting omvat 4 afzonderlijke activiteiten: 

Stichting Voedselbank Veenendaal: 

Op de locatie Gilbert van Schoonbekestraat 75 wordt voedselnoodhulp geboden 

door het wekelijks uitdelen van voedselpakketten. 

Kledingbank: 

De kledingbank geeft, kosteloos, herbruikbare kleding en schoenen aan cliënten 

van de Voedselbank op dezelfde locatie. 

Stadsakkers: 

Stadsakkers is een moestuin op een perceel aan de Dragonderweg t.b.v. de 

voedselbank, zodat gezonde voedselpakketten kunnen worden verstrekt. 

Soepfiets: 

Wekelijks maakt de soepfiets een rondje door Veenendaal om dak- en thuislozen 

te ontmoeten en te voorzien van soep en brood. Naar behoefte en afhankelijk 

van het seizoen kunnen ook warme kleding of dekens worden verstrekt. 

 

De diaconie ondersteunt financieel Missie0318, onderhoudt contacten met de 

coördinatoren en werft vrijwilligers. 

 

 

Stichting Schuldhulp Veenendaal (Schuldhulpmaatje) 

SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden 

vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden met getrainde vrijwilligers die kunnen 

helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en 

financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Deze aanpak is aanvullend op 

de reguliere schuldhulpverlening. Hiermee wordt de diaconale inzet van kerken, 

christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties versterkt. De diaconie 

ondersteunt met een financiële bijdrage. 
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d. diaconie in landelijke en wereldlijke gebieden 

Landelijk en wereldlijk is de diaconie als College van Diakenen niet direct 

betrokken, al kunnen individuele diakenen dat wel zijn. 

Indien projecten vanuit de gemeente worden voorgedragen voor financiële 

ondersteuning, worden deze getoetst aan een vastgesteld leidraad toekenning 

diaconale giften. 

Vanuit het Verjaardagfonds worden maandelijks projecten uit de regio of 

daarbuiten financieel ondersteund. 

Uit de wereldgebieden komen dagelijks veel noden op ons af door armoede, 

oorlog, rampen, machtsmisbruik of door andere vormen van ongerechtigheid 

veroorzaakt. In themadiensten en in de voorbeden worden deze noden onder de 

aandacht gebracht en eventueel financieel ondersteund. 

Noodhulp aan door rampen getroffen regio’s verloopt zoveel mogelijk via de 

projecten van Kerk in Actie. 

Amnesty International  stelt materiaal ter beschikking voor het versturen van 

brieven wereldwijd. De brieven worden met regelmaat op zondag aan 

belangstellende gemeenteleden verstrekt. 

Via de zondagsbrieven en het kerkblad wordt de gemeente op de hoogte 

gehouden van ontwikkelingen alsmede welke projecten financieel ondersteund 

zijn. 

 

 

4. Aandachtspunten voor het beleid 2021 en verder 

 

Ongeacht het feit dat de activiteiten uit de voorafgaande beleidsperiode 

onverminderd doorgang moeten vinden, zijn er de komende jaren de navolgende 

speerpunten te verwezenlijken: 

 

Financiële Ondersteuning 

Het CvD verwacht de komende jaren meer aanvragen om financiële 

ondersteuning. Hiervoor is een procedure ontwikkeld die kan leiden tot een 

éénmalige ondersteuning en/of het verstrekken van een lening. 

De procedure voor het verstrekken van een lening treedt pas in werking als een 

hulpaanvraag bij officiële hulpinstanties geen resultaat oplevert. 

 

Diaconale giften 

Het CvD heeft een leidraad toekenning diaconale giften ontwikkeld, waarin door 

gemeenteleden ingebrachte diaconale doelen getoetst worden of deze in 

aanmerking komen voor éénmalige ondersteuning. In de jaarbegroting is 

hiervoor een bedrag gereserveerd. 
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5. Organisatie en werkwijze 

 

In de Plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de PGV is geregeld hoe 

diaconieën gevormd worden, hoe diakenen gekozen worden, wat hun 

zittingstermijn is, enz. 

Het bovenwijkse diaconale werk wordt bestuurd door het College van 

Diakenen(CvD), bestaande uit één voorzitter, één secretaris, één 

penningmeester en per wijk twee afgevaardigden van de wijkdiaconieën. 

 

Het College van Diakenen: 

• vergadert ca. 6 keer per jaar 

• staat in intensief contact met de wijkdiaconieën via hun afvaardigden en 

door middel van bijeenkomsten met alle diakenen 

• overlegt beleid op hoofdlijnen met de Algemene Kerkenraad(AK). De 

voorzitter van het CvD heeft zitting in de AK en het moderamen van de AK 

• stelt in de vergadering van de maand maart de jaarrekening van het 

voorafgaande jaar vast en in de vergadering van september de begroting 

voor het aankomende jaar. 

• stelt in de vergadering van september het collecterooster voor het 

aankomend jaar vast 

• coördineert diverse geldwervingsacties 

• presenteert zich op gemeentevergaderingen 

• geeft regelmatig informatie aan de gemeenteleden via kerkblad en 

zondagsbrieven 

 

 

6. Begroting 

 

De begroting vormt een vertaling van het bovenvermelde beleid. 

Voor de onder 3. vermelde activiteiten zijn financiële middelen nodig, die 

afhankelijk zijn van de bijdragen levend geld. Dit zijn de opbrengsten van de 

vrijwillige bijdragen, collecten in de erediensten en vrije giften. 

Als sturend element wordt voorlopig een eigen vermogen van minimaal € 50.000 

gehanteerd. Dit bedrag is mede afhankelijk van het bestedingscriterium voor 

ANBI instellingen, die nog door het ministerie van financiën vastgesteld moet 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan vastgesteld in de vergadering CvD 15 september 2020 


