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Beleidsplan van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Rheden 2013 – 2022 def 

 

Inleiding 

Een beleidsvisie opstellen voor de Dorpskerkgemeente als geheel is al een hele klus, een 

daarvan afgeleid diaconaal plan is wel een zeer grote opgave. Sinds 2008 verkeerd de wereld 

in een financiële crisis, waarvan het eind nog niet in zicht is. Aangenomen mag worden dat 

deze crisis in ieder geval nog een flink gedeelte van de tijd tot 2022 zal duren. Diverse 

wetenschappers voorspellen dat we ons niet in een tijdperk met veel veranderingen bevinden, 

maar in een verandering van tijdperk. 

De diaconie moet ondanks deze onzekerheid, haar beleid hierop wel afstemmen. 

 

Diaconale grondhouding 

Het profetenwoord luidt: ‘God kennen is gerechtigheid doen’. En wat is ‘God kennen’ anders 

dan ons belijden dat God liefde is. Bijbels komt dit tot uitdrukking in de woorden 

rechtvaardigheid en barmhartigheid. 

Wij (h)erkennen daarin het appèl om zelf vergaand liefdevol te zijn door te  

 

helpen waar geen helper is om niet 

 

De diaconie wil deze grondhouding gestalte geven met de volgende hoofdactiviteiten: 
1. Gemeentediaconaat in de wijken; 
2. Materiële ondersteuning / ZWO; 
3. Ouderenwerk; 
4. Kerstmarkt;  
5. Verantwoord omgaan met Diaconale gelden. 

 

1. Gemeentediaconaat in de wijken 

 

Onder gemeentediaconaat in de wijken wordt hier verstaan het diaconaat voor en door de 

Gemeente. De Diaconie wil hierbij ondersteunend en waar nodig coördinerend bezig en 

betrokken zijn.  

De Diaconie neemt zich voor om de werkwijze van de afgelopen jaren te continueren, 

namelijk om minimaal één keer per jaar een collegevergadering (deels) te wijden aan het 

elkaar informeren over het diaconale werk in de wijken. 

Een drietal thema’s staan hierbij centraal: 

1. Hoe komt de Diaconie de diaconale zorgen en noden in de wijk/gemeente op het spoor? Wat 

kan bijdragen om hierin verbetering brengen? 

2. Wat omvat mijn concrete diaconale (uitvoerende) werk in de wijk, al of niet in samenwerking 

met andere kerken en organisaties? 

3. Wat doen gemeenteleden om hun diaconale roeping in kerk en samenleving vorm te geven? 

Wat kan de diaconie doen om op het punt van diaconaal bewustzijn van de gemeente groei c.q. 

verbetering te realiseren? 

 

2. Materiële ondersteuning 

 

Voorstellen van de wijkdiakenen voor het verstrekken van ondersteuningen in natura of in de 

vorm van giften of leningen worden in het College van Diakenen besproken en beschikbaar 
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gesteld. In noodgevallen mag het DB-diaconie of de predikant tot een bepaald bedrag (2013: € 

50,- per geval) zelf beslissen met melding aan het College van Diakenen achteraf. 

Uitgangspunt is dat geldelijke ondersteuning van meer dan € 50,- verleend wordt in de vorm 

van een renteloze lening. Slechts in uitzonderingsgevallen kan sprake zijn van een gift. Een en 

ander ter besluitvorming voor het College van Diakenen. 

 

Aan het eind van het jaar krijgen gemeenteleden met een bijstandsuitkering en/of cliënten van de 

voedselbank een enveloppe met cadeaubonnen van de lokale supermarkten.  

Hiervoor worden eind november en/of begin december een of twee collectes gehouden tijdens de 

zondagse eredienst. Indien nodig vult het College dat bedrag aan om aan een verantwoord bedrag in 

de enveloppen te kunnen komen, waarbij bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag rekening 

gehouden wordt met de samenstelling van het gezin. 

 

Armoedebestrijding 

Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons rijke Nederland nog een 

miljoen mensen die nog steeds op of rond de armoedegrens leven en dat aantal zal toenemen. 

Er zijn veel mensen – ouderen en éénoudergezinnen met opgroeiende kinderen – die al 

jarenlang van een minimuminkomen moeten rondkomen. Door langdurig onder het sociaal 

minimum te leven dreigen deze mensen te vereenzamen en door de maatschappij 

buitengesloten te worden. 

 

Samenwerkingsvormen 

De diaconie wil haar rol in de lokale en regionale armoedebestrijding vorm geven door 

samenwerking met andere kerken en instellingen in de regio. Hierbij kan gedacht worden aan 

het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding DiaNA, maar ook aan andere kerken en 

instanties. 

 

DiaNA 

Omdat diaconieën en caritasinstellingen steeds vaker te maken krijgen met 

armoedeproblemen, is in 2003 het initiatief genomen om binnen de gemeente Rheden een 

diaconaal netwerk te vormen met als doel om als gezamenlijke kerken meer samenwerking en 

overleg te zoeken als het gaat om het signaleren en bestrijden van armoede.  

Door de krachten te bundelen en één aanspreekpunt te creëren denken we de instanties, die te 

maken hebben met armoede, beter van dienst te kunnen zijn. 

Diana is een oecumenisch platform waar de diaconieën van de in de oecumene 

samenwerkende kerken elkaar ontmoeten en bijstaan.  

De doelen van DiaNA zijn: 

• uitwisselen van armoede-ervaringen van de aangesloten diaconieën en caritasinstellingen. 

• kritisch volgen en bespreken van het gemeentelijk minimabeleid. 

• bevorderen van de deskundigheid van de diaconieën en Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s) op 

dit punt. 

• aanspreekpunt namens de kerken te zijn voor de verschillende instanties binnen de burgerlijke 

gemeente Rheden die worden geconfronteerd met armoede. 

 

Beleidspunt 1 

De diaconie is voornemens om een netwerk op te bouwen en te onderhouden en zodoende de 

contacten en samenwerking met andere kerken en instanties, maar ook met DiaNA  aan te 

gaan, te continueren en waar mogelijk en noodzakelijk te intensiveren om zodoende 
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efficiënter en effectiever een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van 

armoede. 

 

Participatiesamenleving 

Doordat koning Willem-Alexander dit woord een aantal malen genoemd heeft in de troonrede 

van 2013, heeft het landelijk enige bekendheid gekregen, maar binnen de overheid is dit al 

enige jaren een belangrijk onderwerp. Een en ander zal grote gevolgen zal hebben voor veel 

burgers en dus ook voor inwoners van de gemeente Rheden. 

Er worden vanaf 2015 een behoorlijk aantal taken van de landelijke overheid en de provincies 

gedecentraliseerd (lees: overgeheveld) naar de gemeentes. Zij krijgen de zeggenschap over 

praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk om 

dwarsverbanden te leggen tussen: 

- de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), 

- de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz), 

- de jeugdzorg en 

- het domein van werk en inkomen. 

Dat betekent inzetten op preventie, ondersteuning bundelen en dit efficiënter aanbieden en zal 

zeker de eerste jaren leiden tot fricties, teleurstellingen en een gevoel van onmacht en 

onrechtvaardigheid bij de burgers. 

 

Beleidspunt 2 

De diaconie wil bij deze ontwikkelingen betrokken worden en blijven en in samenwerking 

met de burgerlijke gemeente een bijdrage leveren aan een menswaardige implementatie en 

uitvoering van een en ander, waarbij ook het beleid en de werkwijze van de voedselbank 

betrokken zal worden. 

 

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

De diaconie participeert al jaren in diverse projecten van ZWO. Ook het collecterooster is 

daarop aangepast. Dit beleid wordt de komende jaren gecontinueerd, waarbij van jaar tot jaar 

bekeken wordt of en zo ja in welke mate aanpassing van het beleid gewenst is. Zie ook 

beleidspunt 5. 

 

3. Ouderenbeleid 

 

Voor de ouderen in onze gemeente worden structureel een aantal activiteiten georganiseerd, 

zoals: 

- Autodienst; 

- Kerkdienst op Rhederhof; 

- Contactmiddagen voor ouderen, waarbij de ontmoeting en samenkomst met elkaar centraal 

staat; 

- Kerst- en Paasvieringen; 

- Verjaardag bloemen voor ouderen 80+; 

- Een kerstattentie aan ouderen van 80+; 

- Bloemen uit de kerk naar zieken etc.  

- De vakantiereis voor ouderen. 
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Beleidspunt 3 

De Diaconie is voornemens deze activiteiten voort te zetten zolang daaraan behoefte bestaat 

en nieuwe activiteiten te ontwikkelen, indien daaraan behoefte blijkt te bestaan. Een en ander 

vanzelfsprekend binnen de financiële kaders en mogelijkheden. 

 

4. Kerstmarkt 

 

Elk jaar wordt er in de Dorpskerk een Kerstmarkt gehouden. Het is een activiteit door de 

Diaconie van de Protestantse Gemeente Rheden in 1989 opgezet waarbij later ook 

enthousiaste katholieke Rhedenaren betrokken werden. Er is een Kerstmarktcommissie, 

waarin een diaken namens het College van Diakenen participeert Deze commissie organiseert 

de Kerstmarkt en bepaalt het goede doel.  

De commissie verzorgt tevens werkzaamheden zoals de toestemming van de burgerlijke 

gemeente voor het houden van de Kerstmarkt, het voldoen aan de veiligheidseisen, de public 

relations etc. maar werkt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie van de PKN-kerk te 

Rheden. 

De diaconie evalueert elk jaar kerstmarkt en doel en verantwoordt die naar de kerkenraad.  

Het College van Diakenen faciliteert de geldstroom. 

De Kerkenraad stelt de Dorpskerk en het gebruik van het JBC zonder huur en kosten ter beschikking. 

De opbrengst is bestemd voor een gecertificeerd goed doel. 

 

Beleidspunt 4 

Het streven is erop gericht om het goede doel vanaf 2014 in een vroeg stadium vast te stellen, 

zodat daaraan in de loop van het jaar regelmatig aandacht wordt besteed. De kerstmarkt is dat 

in feite de ‘grande finale’. 

 

5. Verantwoord omgaan met Diaconale gelden 

 

De diaconie heeft inkomsten uit ‘levend geld’ en uit vermogen. 

Inkomsten uit levend geld worden verkregen uit de wekelijkse collectes en worden 

aangewend voor: 

- lokale doelen binnen de gemeente Rheden en de regio, 

- landelijke doelen, 

- internationale doelen en 

- calamiteiten. 

Daarbij wordt een bepaalde verdeelsleutel gehanteerd tussen lokale, landelijke en 

internationale doelen, waarbij het voorgestelde collecterooster van de PKN deels leidend is. 

Dit beleid wordt in het kalenderjaar 2014 voortgezet. 

 

Beleidspunt 5 

De diaconie is voornemens om zich in de eerste helft van 2014 te (her)bezinnen over de 

verdeling van de collectes over deze vier doelen en hierover in het najaar een aangepast beleid 

vast te stellen, rekening houdend met de mogelijke verschuiving van noden van minder 

internationaal en landelijk naar meer lokaal en regionaal. 

Bij de inkomsten uit vermogen geldt het onveranderde uitgangspunt dat deze middelen 

zodanig zullen worden ingezet dat het vermogen in stand blijft en alleen de rente- en 

dividendinkomsten worden ingezet. 

 

 


