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VOORWOORD
Voor u ligt het beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld voor de periode 2021-2025. In onderscheid tot andere jaren presenteren we het 
beleidsplan in een zelfstandige uitgave waardoor wij beter in staat zijn de zaken die het diaconale 
werk betreffen aan belanghebbenden/- stellenden  onder woorden te kunnen brengen.  Een 
samenvatting van dit beleidsplan is opgenomen in het overkoepelend  beleidsplan van onze 
Hervormde Gemeente dat eveneens op onze website hghg.nl is geplaatst.

Waarom een diaconaal beleidsplan?
Een diaconaal beleidsplan is een hulpmiddel om over het doel en de praktijk van het diaconale 
werk met elkaar en met anderen in gesprek te zijn. Hierbij denken we na over de diaconale 
opdracht en de manier waarop we het diaconale werk willen vormgeven. 
Het beleidsplan dient mede om de gemeenteleden te informeren, te stimuleren, mee te denken 
en actief te betrekken bij de taken die voortvloeien uit de diaconale roeping die we als gemeente 
hebben.
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HOOFDSTUK 1
GEMEENTE EN DIACONAAT 

Uitgangspunt 
God bouwt en onderhoudt Zijn Kerk op aarde en geeft de gemeente een drievoudige opdracht 
mee, die het “zijn” van haar vormen: de verkondiging van Zijn Woord, het samen vieren van de 
sacramenten (doop en avondmaal) en de dienst van naastenliefde. Deze drie zijn onlosmakelijk 
met elkaar verweven. Daarom is diaconaat - de dienst van de naastenliefde - voor de Kerk dan 
ook niet een vorm van steunverlening die evenzogoed aan anderen kan worden overgelaten, 
maar een onmisbare uitdrukking van het “gemeente-zijn”.

Korte bijbelse motivatie voor diaconaat
In het boek Handelingen der Apostelen lezen we over het ontstaan van het ambt van diakenen. 
Om apostelen te ontlasten kregen zij de taak de armen te helpen. Deze hulp ging verder dan 
alleen het aanvullen van financiële tekorten, maar was ook gericht op het “omzien naar elkaar”. 
Overal waar mensen, door wat voor oorzaak dan ook, gebrek lijden ligt voor de diakenen én de 
gemeente een taak. Dat diaconaat een taak is van héél de gemeente blijkt ook al in het Oude 
Testament, waar God in het boek Deuteronomium aan het vólk onder andere deze opdracht 
geeft: “Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald, en u bent een schoof op uw akker 
vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en 
de weduwe.”

Missie
De Heere Jezus zelf roept ons, in Mattheüs 25:31-40 op om “de ander te zien” en dienstbaar 
en delend Zijn volgelingen te zijn, als gemeente onderling, maar ook breder; in ons dorp en 
daarbuiten. We zijn geroepen Zijn licht te laten schijnen in de wereld (Mattheüs 5: 14-16). 
Liefdevol en bewogen diaconaat kan niet-gelovigen in aanraking brengen met het Evangelie.

Visie
Vanuit die Missie is de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld zich er van 
bewust dat diaconaat niet slechts een taak voor het college van diakenen is, maar van heel de 
gemeente, jong en oud. Vanuit dat bewustzijn komt de gemeente actief op voor mensen die 
in (materiële) nood verkeren, in ons eigen dorp, ons land en in de wereld. De diaconie vervult 
hierin een coördinerende, indien nodig, ondersteunende rol.
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HOOFDSTUK 2
DE WERELD VAN VANDAAG

Het diaconale werk komt pas echt tot zijn recht wanneer we in bijbels licht enig inzicht hebben 
in de wereld waarin we leven. We staan als Kerk in een rijke traditie waarin onze voorouders 
steeds getracht hebben in hún tijd en met hún gaven vorm te geven aan het diaconale werk. Het 
is ónze opdracht om aansluitend vanuit bijbels perspectief een beeld te hebben van onze tijd en 
daarin als kerk present te zijn. 
We zullen ons daarin enerzijds bescheiden opstellen als lokale christelijke gemeente, anderzijds 
mogen we wonderen verwachten als we in ons diaconale werk de weg gaan van onze Heere en 
Heiland.

Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, constateren we dat de huidige tijd is te typeren 
als een tijd waarin:
• er zich rampen voordoen op wereldschaal die ons vanuit bijbels perspectief werden voorzegd 

en waarover wij als nooit tevoren door de globalisering onmiddellijk worden geïnformeerd. 
• Voorts zien we dat de W(w)aarheid op velerlei terreinen geweld wordt aangedaan, 

christenen in ons land  inmiddels in een minderheidspositie verkeren en in ons land voor de 
verzorgingsstaat een participatiemaatschappij in de plaats is gekomen waarbij ieder voor 
zijn eigen rechten moet opkomen. 

n.b. Dit beleidsplan wordt samengesteld begin 2021, een moment waarop de Coronapandemie 
voortduurt.

Te midden van deze realiteit houdt God zijn gemeente in stand, ook in Hardinxveld-Giessendam. 
We mogen blij zijn met een bij het diaconaat betrokken gemeente met ruimte voor persoonlijke 
nuanceringen, mits gefundeerd op Gods Woord en de belijdenisgeschriften. Vanuit deze bron 
bidden we om wijsheid om met onze diaconale opdracht dichtbij en ver weg een helper te zijn 
voor hen die het zo nodig hebben.
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HOOFDSTUK 3
WAT DOEN WE AL?

Om beleid te kunnen maken voor de komende jaren is het goed ons bewust te zijn van de 
diaconale taken die binnen onze gemeente al worden vervuld en vervolgens van daaruit 
beleid te ontwikkelen voor de (nabije) toekomst. We stellen ons daarbij tevens de vraag of al 
langer bestaande activiteiten in deze tijd nog relevant zijn of moeten worden bijgestuurd (zie 
beleidsvoornemen).

We kunnen als diakenen daarbij gelukkig rekenen op de inzet van vele vrijwilligers, die zich 
overigens veelal inzetten zonder dat we er als diakenen van weten. 
Niet alles hoeft gelukkig georganiseerd te worden maar  gebeurt “gewoon”.

Wat doen we al in onze eigen kerkelijke gemeente?
• Vergroting en verdieping van het diaconale bewustzijn van de gemeente, o.a. door diaconale 

gemeente avonden
• Voordragen van personen en situaties in de voorbede (Commissie: voorbede@hghg.nl)

Feitelijk
• Persoonlijke materiële ondersteuning, onder meer binnen de actie  ‘Een Kilo Liefde’ 
• Praktische hulpverlening middels de Vrijwillige Hulpdienst
• Schuldhulpverlening, in samenwerking met Servanda (organisatie voor maatschappelijk 

werk)
• Ondersteuning van mensen met een beperking, w.o. steun aan Stichting De Ark en Stichting 

Buitenhof en  vereniging Het Lichtpunt
• Aandacht voor ouderen, het brengen van bezoeken aan kroonjarigen en organisatie van 

Ontmoetingsavonden
• Aandacht voor rouwenden, veelal door een bezoek na ongeveer 6 weken
• Facilitering van plaatsing van gemeenteleden in De Herberg in Oosterbeek bij crisissituaties

In een aantal gevallen gaat diaconale ondersteuning samen met pastorale zorg waarbij contact 
wordt onderhouden met de ouderling. Voor doorverwijzing bij hulpvragen is het Kruispunt 
(kruispunt@hghg.nl) ingesteld.

Jeugddiaconaat
Jeugddiaconaat is er voor, door en met de jongeren uit onze gemeente. Voor de praktische 
uitvoering hiervan is door de Algemene Kerkenraad een jeugddiaken aangesteld die als brug 
fungeert tussen het jeugdwerk en de diaconie. Er is sinds kort, als onderdeel van de nieuwe 
opzet van het jeugdwerk, tevens een coördinator voor de z.g. groeiplekken van de kerngroepen 
actief (voor nadere toelichting, zie hghg.nl/club-jeugd/organisatie-van-jeugdwerk/).

Feitelijk
• Stimuleren van diaconaal bewustzijn van jongeren
• Zorg voor jongeren die in de knel komen
• Organisatie van acties met een diaconaal doel
• Bijdrage aan kinderkamp en tienerweekend 
• Deelname aan de 2-jaarlijkse HGJB acties
• Ondersteunen van jongeren die diaconaal vrijwilligerswerk doen (op onze website is een 

aanvraag-formulier geplaatst)
• Initiëren en faciliteren van werkvakanties
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Wat doen we al in onze burgerlijke gemeente en  regio?
• Praktische en financiële ondersteuning aan mensen in acute of schrijnende noodsituaties via 

het interkerkelijke Sociaal Diaconaal Noodfonds
• Contact met het Sociaal Team in voorkomende gevallen 
• Steun aan in ons dorp verkerende vluchtelingen, deelname in de commissie Kerk en Vluchteling
• Deelname aan participantenraad van het WMO-Platform, ingesteld door de burgerlijke 

gemeente
• Participatie in de stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk
• Vertegenwoordiging in de stichting Interkerkelijke Terminale Thuiszorg

Wat doen we al in ons eigen land?
Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en maakt ook op diaconaal 
terrein gebruik van de door de PKN aangeboden diensten. Anderzijds voldoen we ook zoveel 
mogelijk aan de door de PKN gestelde richtlijnen, zoals het samenstellen van dit Beleidsplan en 
het indienen van de jaarlijkse Begroting en Jaarrekening.
Een groot aantal Nederlandse stichtingen en organisaties met een christelijk uitgangspunt 
kunnen rekenen op een jaarlijkse financiële bijdrage voor de kosten die de uitvoering van hun 
taken met zich meebrengen. De bijdrage wordt aan het begin van het jaar  uitgekeerd zodat men 
weet dat men (weer) op onze steun kan rekenen.
Als diaconie willen  we goed inzicht krijgen in de aard en effectiviteit van de hulpverlening van 
deze organisaties. We trachten dit te bereiken door:
• Vertegenwoordigers van deze organisaties als gastspreker uit te nodigen voor onze 

vergaderingen.
• De organisaties door te lichten en door middel van ranking  zelfstandig de urgentie van de 

activiteiten van de verschillende organisaties vast te stellen (zie onder 5).

Met enkele kerkelijke gemeenten in ons land bestaat een meer vertrouwelijke relatie. Zo wordt 
– gezamenlijk met de Zendingscommissie -  contact onderhouden met de pioniersgemeente 
“Geloven in Spangen” in Rotterdam.  

Wat doen we al wereldwijd?
Onze gemeente maakt deel uit van Gods wereldwijde kerk en de Diaconie is zich bewust 
van de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Voorts zijn we ons bewust van de 
ongekende welvaart waarin we ons in West-Europa bevinden en zijn bewogen met degenen die 
in hulpbehoevende omstandigheden verkeren.

In het algemeen heeft het onze voorkeur de steun aan werelddiaconale projecten zoveel mogelijk 
langs kerkelijke weg te laten verlopen zodat hulp wordt geboden ván gemeente tót gemeente. 
Vaak wordt daarbij gekozen voor projecten van de GZB, Project 10 27 of via het programma van 
de PKN, Kerk in Actie. 
Voorbeelden:
• Congo   Ziekenhuizen    via GZB
• Rostock/Duitsland Stadsproject   via GZB
• Israël   Jemima kinderziekenhuis rechtstreeks
• Ukraïne   hulp aan ouderen  via Dorcas

Wanneer er zich humanitaire rampen voordoen verlenen wij een bijdrage in de vorm van noodhulp. 
Vaak sluiten wij ons in die gevallen aan bij de initiatieven van het Christelijk Noodhulpcluster, 
waarbij diverse landelijk werkende christelijke hulporganisaties zijn aangesloten.
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Herhaaldelijk krijgen we de kans directe steun te verlenen aan projecten of stichtingen waarbij 
onze gemeenteleden betrokken zijn. Hiermee stimuleren we diaconale activiteiten van (jonge) 
gemeenteleden, waardoor ons ook de kans wordt geboden met “eigen” ogen inzicht te krijgen in 
de werkwijze van deze organisaties. 
Soms is deze hulp kortdurend (zoals projecten van World Servants of daadwerkelijke hulp in 
vluchtelingen- kampen) maar in voorkomende gevallen wordt ook langjarige steun geboden.

Voorbeelden:
• Bosnië  verslavingsproject - via Moj Bliznji
• Zuid-Afrika kinderwerk - via  Werkers in de Wijngaard 
• Ethiopië    basisschool - Interlakes
• Zuid-Oost Azië   hospice - Project Zendingscommissie
• Sint Maarten    hulp na orkaan - rechtstreeks 
• Roemenië   steun aan gezinnen met studerende kinderen - via commissie
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HOOFDSTUK 4
DE DIACONIE ALS ORGANISATIE

De diakenen maken elk deel uit van een van de 3 wijkkerkenraden. Met elkaar vormen we het 
College van diakenen van onze gehele gemeente, aangevuld met een diaken die zich speciaal 
richt op de jongeren. De diakenen hebben – in de hoedanigheid van kerkenraadslid -  bij toerbeurt 
een taak in de eredienst, in het bijzonder bij de collectes. Voorts hebben ze een bijzondere, 
dienende taak bij de viering van het Heilig Avondmaal.  Ze wijzen op actuele bid- en dankpunten 
tijdens de voorbede en hebben aandacht voor specifiek diaconale aandachtspunten in prediking 
en overige onderdelen van de liturgie. 

De diakenen bekwamen zich tot uitvoering van hun ambt door een continue oriëntatie op 
diaconale vraagstukken/ontwikkelingen en door persoonlijke bijbelstudie. Zij brengen hun taak 
in praktijk door: 
• Aandacht te vragen voor diaconale zaken tijdens kerkenraadsvergaderingen
• Het bezoeken van (vooral) oudere gemeenteleden
• Bijeenkomsten bij te wonen met een specifiek diaconaal onderwerp
• Werkbezoeken en gastsprekers uit te nodigen tijdens diaconievergaderingen
• Via kerkblad en website de gemeenteleden te informeren en te stimuleren 

De taken worden verdeeld over de diverse diakenen (rekening houdend met elks specifieke 
capaciteiten) en zijn samengevat in het “handboek diaconie”. Van de werkzaamheden wordt 
jaarlijks een jaarverslag samengesteld en er wordt financieel verslag gedaan in een begroting 
en een jaarrekening.

Ranking
De selectie van te doneren organisaties wordt ondersteund door een methode van ranking, 
waarbij op objectieve gronden de steunwaardigheid wordt vastgesteld. Elk van de diakenen 
neemt bij toerbeurt na een uitgebreide oriëntatie de beoordeling van een bepaalde organisatie 
voor z’n rekening die vervolgens binnen het College wordt besproken. Het voornemen is om deze 
kwalitatieve beoordeling van een organisatie na verloop van tijd steeds te actualiseren.  
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HOOFDSTUK 5
FINANCIEEL BELEID

Het college van diakenen beschikt over eigen middelen die in het kader van haar opdracht zo 
verantwoord mogelijk worden beheerd en ingezet. Ze maakt keuzes in de besteding van deze 
middelen in overeenstemming met haar roeping ter leniging van de enorme nood dichtbij en ver 
weg. 
De diaconie kan zich verheugen in een betrokken gemeente. We beschikken  als diaconie over 
de ANBI-status waardoor giften als aftrekpost op het inkomen kunnen worden verwerkt in de 
IB-aangifte. 

Middelenbeheer
Met deze eigen middelen kan door de diakenen aan haar roeping invulling worden gegeven.
De diaconie is eigenaar van enkele pachtgronden die destijds door gemeenteleden zijn nagelaten.
Het streven is om het diaconaal vermogen te beperken tot maximaal 1½ maal de jaarlijkse 
inkomsten.
Parallel hieraan beschikt de diaconie over een aanzienlijke nalatenschap uit 2014,  waarvoor een 
afzonderlijk bestedingstraject is vastgesteld (zie onder). 

Inkomsten
Primair in het inkomstenbeleid zijn de  collecten in de wekelijkse erediensten. Jaarlijks wordt in 
samenspraak met de kerkrentmeesters een collecterooster vastgesteld. Sinds een aantal jaren 
is de opbrengst van de eerste collecte in de morgendienst bestemd voor de diaconie. 
• Doorzendcollectes: De opbrengst van de doorzendcollectes komt volledig ten goede aan het 

bekendgemaakte doel.
• Algemene collectes: De opbrengst van de algemene collecten dient ter dekking van de giften 

die aan stichtingen worden uitgekeerd en jaarlijks door de diakenen worden vastgesteld, het 
z.g. giftenplan en de quotumbijdrage aan de landelijke kerk. 

Jaarlijks ontvangt de diaconie bovendien giften en incidenteel  een legaat. 

Uitgaven
De genoemde inkomsten stellen ons in staat vorm te geven aan het diaconale werk door financiële 
ondersteuning via dit giftenplan, doorzendcollectes, de verstrekking van noodhulp en door het 
toekennen van incidentele giften, hulp in crisissituaties van gemeenteleden en bij diaconale 
missies door gemeenteleden.

Het giftenplan is gericht op de continuïteit van stichtingen en andere organisaties door langjarige 
donaties  zodat deze op onze steun kunnen rekenen en versnippering van donaties wordt 
voorkomen.

Sinds jaren kent de diaconie een verjaringsfonds, waarvoor een commissie voor elk kwartaal een 
diaconaal doel bepaalt. 
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Nalatenschap
De eerder genoemde nalatenschap uit 2014 wordt volgens een donatieplanning besteed die 
loopt tot 2025, daarna zal het  tempo van de besteding van het dan resterende bedrag door de 
dan zittende diakenen worden bepaald. 
1. Voor de vaststelling van de donaties uit deze nalatenschap is een commissie benoemd 

die deels uit diakenen en deels uit andere gemeenteleden bestaat. De besluiten die deze 
commissie neemt worden steeds aan het college van diakenen ter goedkeuring voorgelegd. 
Voor een beperkt deel wordt deze nalatenschap ook ingezet voor de “normale” diaconale 
activiteiten.

2. Het beheer van de uit deze nalatenschap beschikbare middelen wordt verzorgd door een 
commissie van deskundigen waarin naast de penningmeester ook 2 andere gemeenteleden 
zitting hebben.
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HOOFDSTUK 6
BELEIDSVOORNEMENS

In het voorgaande omschreven we de taken waarop we ons momenteel richten. In het kader van 
dit Beleidsplan nemen we ons als College voor om in de komende jaren aan de volgende zaken 
(meer) aandacht te besteden. Hoewel het verlangen veel verder reikt, beperken we ons hierbij 
tot taken die binnen onze mogelijkheden liggen. 

1. Stimuleren dat in de prediking meer diaconale aandachtspunten worden uitgewerkt
De voorgangers stellen af en toe diaconale issues aan de orde  vanuit het gekozen bijbelgedeelte.
We zouden hier meer structureel inhoud aan willen geven en in gesprek met de voorgangers 
gezamenlijk willen bepalen in welke vorm dit kan plaatsvinden. 

2. Bijzondere aandacht voor het ontbreken van gerechtigheid in deze wereld
Diaconaat is samen te vatten in 3 kernwoorden: barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon.
De oorzaak van omstandigheden waarin barmhartigheid en dienstbetoon moeten plaatsvinden 
ligt veelal in het ontbreken van gerechtigheid. Meer nog dan voorheen zal gerechtigheid – zowel 
lokaal, landelijk als wereldwijd – een motief zijn om organisaties al dan niet steunwaardig te achten. 
Positiever gesteld: organisaties die zichtbaar actief gerechtigheid (ofwel: rechtvaardigheid) in 
hun doelstelling opnemen hebben onze voorkeur in de verstrekking van onze donaties. 
Dit aspect zal hiertoe een nadrukkelijker plaats in onze ranking-methodiek gaan uitmaken.  

3. Heroriëntatie op de taak van de jeugddiaken binnen het geheel van het diaconale 
werk 
Zoals eerder genoemd willen we onze taken beter afstemmen op de huidige tijd. De 
jeugdouderlingen verzorgen in eerste instantie aandacht aan de jongeren, de jeugddiaken zal 
hen aanvullend vanuit de diaconale invalshoek motiveren en stimuleren.

Te denken valt aan:
• Knelpunten bij studie en werk 
• Intensiever gebruik door de gemeente van social media om jongeren te bereiken 
• Aandacht voor verstandig omgaan met social media
• Besteding van tijd en geld en patronen hierin

Het inrichten van z.g. groeiplekken voor jongeren moet meer inhoud krijgen, zoals:
• contact met ouderen in de gemeente
• betrekken van  jongeren bij de voorbede 
• collectes, inzamelingen
• taken m.b.t. duurzaamheid, gerechtigheid
 
We constateren dat de jeugddiaken in zijn functioneren veelal teveel alleen staat en we zoeken naar 
een vorm waarbij de specifieke benadering van jongeren blijft voortbestaan maar meer binnen 
het geheel van het diaconale werk plaatsvindt (zie ook hoofdstuk 3, onder “jeugddiaconaat”).

4. Verkennen van het benoemen van diaconaal rentmeesters 
De nieuwe kerkorde (2018) introduceerde de functie diaconaal rentmeester. Analoog aan 
kerkrentmeesters betreft het hier een diaken die onderdeel uitmaakt van het college van 
diakenen maar geen lid van de  kerkenraad is. Hen wordt evenals de andere diakenen een taak/
taken toebedeeld en zij hebben een stem bij de besluitvorming binnen het college. Het inzetten 
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van diaconaal rentmeesters zou het gemakkelijker maken om het college voltallig te krijgen 
omdat blijkt dat het momenteel niet altijd eenvoudig is om diakenen te vinden die ook in het 
ambt willen staan.

5. Vrouwelijke gemeenteleden betrekken bij  beleidsbepaling van diaconale taken 
Voor veel diaconale taken in de gemeente worden vrouwen ingezet, gevraagd dan wel op eigen 
initiatief. In de diverse commissies nemen zij volop deel en dragen hun steentje bij. Zij zijn echter 
niet bij ons beleidsbepalende college betrokken. Dat wordt vaak als een gemis ervaren omdat 
voor veel zaken die diaconie aangaan de inzichten van vrouwen onontbeerlijk zijn. We stellen 
voor te verkennen of het binnen onze gemeente mogelijk is vrouwelijke diaconaal rentmeesters 
in te zetten (zie punt 4).

6. Stimuleren schuldhulpverlening – verstrekken leningen
Vast agendapunt bij iedere diaconievergadering is de vraag aan elke diaken of er persoonlijke 
omstandigheden van gemeenteleden bekend zijn die aanleiding geven tot steun vanuit de 
diaconie. We veronderstellen dat we hiermee slechts het topje van de ijsberg bereiken. Twee 
gemeenteleden begeleiden enkele personen met een schuldproblematiek in samenspraak met 
Servanda. We zullen in overleg met hen bekijken hoe we deze vorm van dienstbetoon kunnen 
uitbreiden.

7. Klankbordgroep van ouderen 
Onze oudere gemeenteleden hebben voor een deel ouderenzorg nodig, een ander deel is nog 
vitaal en actief in het maatschappelijk leven.
We nemen ons voor te verkennen of er een soort klankbordgroep van ouderen kan worden 
gevormd waarmee wij als diakenen periodiek in gesprek kunnen gaan. 

8. Appartement in crisissituaties
De burgerlijke gemeente heeft een appartement vrijgemaakt voor crisissituaties. De uitvoering 
wil zij deels in handen geven van kerken en verenigingen in ons dorp. We onderzoeken – na 
het eerdere contact hierover  met de gemeente  - of we hierin een participerende rol kunnen 
vervullen.

9. Duurzaamheid 
In 2019 hebben we ons als diaconie gebogen over de vraag of en op welke wijze we een 
rol kunnen vervullen in enerzijds de bewustwording van duurzaamheid en daar anderzijds 
concrete stappen in te zetten. Het bleek dat dat nog niet zo eenvoudig is, temeer omdat de 
informatievoorziening omtrent duurzaamheid wijd verspreid is en elke gemeentelid daarin zijn 
eigen keuzes maakt. Een van de diakenen zal duurzaamheid als specifieke taak op zich gaan 
nemen en dit als terugkerend agendapunt onder de aandacht blijven brengen. Zo zal een van de 
doelstellingen zijn de gemeenteleden bewuster te maken van duurzaamheid b.v. bij het maken 
van keuzes in het bestedingspatroon. 

• n.b. 1 Het vermogen van de diaconie wordt alleen belegd in fondsen die het MVO-certificaat 
(MVO staat voor: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) bezitten en een deel van de 
beschikbare middelen zijn ondergebracht bij OikoCredit, een organisatie die microkredieten 
verstrekt aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

• n.b. 2 Als college willen we de aandacht voor duurzaamheid zichtbaar maken in ons handelen. 
Zo worden kerstpakketten samengesteld met fair trade producten en trachten we het gebruik 
van papier te beheersen.

 Voorts ondersteunen we initiatieven van gemeenteleden op het gebied van duurzaamheid 
zoals het inzamelen van oud ijzer door de aktie “Blik op Maat”.
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• n.b. 3 Onze kerkrentmeesters zijn o.m. actief op het gebied van energiebesparing en de 
toegankelijkheid van de gebouwen voor gehandicapten. 

10. Intensiveren samenwerking en partnerships
De laatste jaren is de verbinding met stichtingen en gemeenten gegroeid. We willen er beleid 
van maken deze verbindingen verder te intensiveren. Als voorbeeld noemen we de GZB in 
Driebergen en de SDOK in Gorinchem.
Een ander voorbeeld is de gemeente ‘Geloven in Spangen’ in Rotterdam. Er zijn contacten gelegd 
en wederzijdse bezoeken gebracht die verder kunnen worden uitgebreid. Het werkgebied van deze 
gemeente is recent verder uitgebreid waardoor een nog grotere behoefte aan diaconaal-financiële 
middelen is ontstaan. We zullen hierin samen blijven optrekken met onze Zendingscommissie.

11. Stopzetten dan wel bijsturen van activiteiten die niet meer passend zijn in deze tijd
Het is ons voornemen de bestaande activiteiten  te toetsen op houdbaarheid in deze tijd. Mogelijk 
zal in dit verband met een adviseur het geheel van onze taken onder de loep worden genomen.
Een hiervan afgeleid beleidsvoornemen is het vergaderpatroon (opnieuw) te bezien en te 
bewerkstelligen dat effectiever zal worden gewerkt. 

TENSLOTTE
Met dit beleidsplan is een overzicht gegeven van de plaats waar we aan het begin van deze 
5-jaars periode staan en waar we ons de komende tijd voor willen inzetten. We beseffen dat we 
dit niet in eigen kracht kunnen en bidden om de zegen van onze God over de opdracht waarvoor 
Hij ons als diakenen en gemeente heeft gesteld.
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