Concept beleidsplan diaconie 2018 - 2022
1. Inleiding.
Het beleidsplan van de diaconie van de Protestantse gemeente te Kloetinge wordt hieronder
beschreven vanuit zijn visie en kerntaken.
Het plan beoogt op hoofdlijnen het beleid voor de komende jaren te schetsen als een
praktische leidraad voor haar werkzaamheden en gaat uit van de diaconie als een dynamisch
onderdeel van de kerkenraad.
2. Visie.
"Kerk van Christus zijn" betekent stem geven aan -, en stem zijn - voor stemlozen in de
samenleving en te helpen waar geen helpers zijn.
Haar inspiratie vindt zij in de viering, de zondagse woordverkondiging, het samen bidden, het
samen zingen en in het delen van de sacramenten.
Samen vieren en samen delen zijn kernbegrippen.
3. Doel
De diaconie zet zich in voor haar diaconale taken van barmhartigheid en gerechtigheid, in de
ruimste zin van het woord, binnen en buiten de (kerkelijke) gemeente,
- plaatselijk
- landelijk en
- wereldwijd.
Zij beheert het diaconaal vermogen.
Dit zijn haar kerntaken.
4. Beleid.
Het beleid is een afgeleide van onze visie en wordt mede bepaald door de gelijkluidende
missie (zoals genoemd en vastgesteld door de Synode) van de Verenigde Protestantse Kerk
in Nederland. (PKN 2006)
Taakgebieden in de gemeente
a. Eredienst en liturgie:
Avondmaal, collecten, voorbereidingen eredienst
b. Toerusting van de gemeente:
- vergroten van kennis en inzicht door het geven van informatie (nieuwsbrief,
kerkblad,website)
- bevorderen van het nemen van initiatieven
- aanreiken van mogelijkheden aan gemeenteleden zich in te zetten voor diaconalezaken.
- ondersteunen van gemeenteleden bij het nemen van initiatieven en het participeren in
activiteiten
c. Diaconaal werk:
- dienstverlening in de breedste zin van het woord ( vervoer, kerkomroep, adventviering
senioren, bloemendienst, stille hulp)
Taakgebieden in de samenleving:
Vanuit de diaconie worden samenwerkings-contacten onderhouden met de gemeente Goes
en de dorpsraad van de Kloetinge. (O.a. deelname aan de website)
a. Gehandicapten:
- waar van toepassing aandacht voor vervoer, voorlichting en hulp in individuele situaties

b. Jongeren:
- ook jongeren hebben een diaconale opdracht die gestalte kan krijgen ( hulp bij collecteren,
avondmaal, doop en deelname in projecten)
c. Ouderen:
- waar nodig wordt hulp geboden. Uitgangspunt is dat zelfzorg en mantelzorg zo lang
mogelijk gehandhaafd worden. (Vakanties voor hen die hiervan uitgesloten zouden blijven
zonder hulp)
** Hospice Zorg Goes (niet leeftijdgebonden)
d. Vluchtelingen en sociale minima:
- voorlichting gemeente i.v.t.
- Deelname aan het DPG - diaconaal platform Goes en het Diaconaal Werkverband de
Bevelanden, stichting OASE, Noodfonds RvK, Noodopvang Leger des Heils, Walkinn Goes.
Werelddiaconaat
- Kerk in Actie; (op)volgen van het giftenadvies (PKN); en provinciaal giftenadvies Zeeland.
- actieve ondersteuning van projecten zoals Addis Abeba, Sri Lanca, Amecet, Napels en
Cornel (de Haas)
- actieve deelname aan schrijfacties van Amnesty International.
Financieel beleid
- Het vermogen groeit slechts door waardevermeerdering. (In de verhouding 90 : 10 wordt
ingezet op het genereren van middelen en de inzet als diaconaal instrument)
- Inkomsten (collecten, pachtgelden en giften) en renten uit vermogen vormen ons "werk"
kapitaal.
- Minimaal 10 % van de totale begrote uitgaven is bestemd voor noodhulp via Kerkinactie.
80% van de uitgaven is bestemd voor diaconaal werk.
- projecten van Kerkinactie m.n.t. Noodhulp, werelddiaconaat en kinderen in de knel zijn
speerpunten.
- een deel van het vermogen wordt als gift omgezet in certificaten OIKO-krediet. Het bedrag
is verhoogd met 40.000 euro.
- teruglopende renten op vermogen weerhouden ons niet de diaconale doelstellingen voluit te
blijven vasthouden. We houden voorlopig rekening met een jaarlijks tekort op de begroting.
- Onbebouwde goederen blijven in eigendom van het college.
- een extern bureau ondersteunt en ziet toe op de financiële verslaglegging en controle.
Ambtelijke taken
- lidmaatschap van het moderamen, de kerkenraad en de classis. Deelname aan
samenwerkingsorganen op plaatselijk en regionaal niveau.
Hierbij moet worden aangetekend dat dit slechts van toepassing kan zijn bij voldoende
potentieel.
Organisatie.
Op dit punt zal de tering naar de nering moeten worden gezet vanuit een oogpunt van
noodzakelijke verandering.
De diaconie zal ten minste moeten bestaan uit twee leden o.a. ten behoeve van het H.A... De
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn op zichzelf verenigbaar. Er is bij
voorkeur een diaken met de functie van penningmeester die desgewenst kan worden
vrijgesteld van verdere diaconale taken. De diakenen worden bijgestaan door collectanten
en/of kerkrentmeesters
Voorstel:
Per dienst zijn 2 Collectanten, waarvan een ouderling of diaken, beschikbaar. Rooster wordt
gemaakt op basis van het gezamenlijke totaal, waarbij bij de diensten voor het H.A. ten
minste een diaken aanwezig is.
(Iedere collectant collecteert voor zowel de diaconie als kerkvoogdij) Collecten duren iets

langer, maar dienstdoende worden minder belast.

