Diaconie van de Protestantse Gemeente te Driebergen
Rijsenburg
DIACONAAL BELEID 2021 e.v. in kort bestek. Het diaconaal beleid wordt ieder jaar tegen het
licht gehouden en beschreven in het diaconaal beleidsplan.
Kerkorde Artikel X lid 2
De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in 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.
Vanuit deze roeping geeft de diaconie in 2021 invulling aan de volgende werkvelden met de
hieronder omschreven speerpunten:
Bij de keuze van de werkvelden wordt voor 2021 gekozen voor de plaatselijke ondersteuning.
Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige capaciteit en kennis.
1. Binnen de kerkelijke gemeente:
Binnen de gemeente verzorgt de diaconie ook in 2020 e.v de collectes en het Heilig
Avondmaal. De collectes worden vastgesteld met behulp van het centrale rooster. In 2021
zal geprobeerd worden het accent meer naar lokaal aansprekende doelen te verschuiven.
Dit gaat dan ten koste van de centraal opgelegde bestemmingen.
Verder zal in 2021 geprobeerd worden de opbrengst te verhogen door de opbrengsten
tijdig te communiceren en een onderzoek te doen naar eventuele digitale manieren van
collecteren.
Verder wordt de zichtbaarheid vergroot door beter te communiceren ( rekening houdend
met de vertrouwelijkheid) over wat er binnen de diaconie speelt.
2. Binnen de burgerlijke gemeente:
Vanuit het Diaconaal Platform UH zal actief contact gezocht worden met de lokale politiek.
Vanuit dit overleg zal geprobeerd worden het verborgen werk van de diaconie onder de
aandacht te brengen en de diaconale visie op zaken te benadrukken. ( hoe kan het bv dat
de opvang van 500 kinderen niet actief gesteund wordt vanuit de UH? Heeft de
gezamenlijke diaconie geslapen?) .
3.

Regionaal:
De participatie in regionale organisaties wordt slechts ingevuld als dit niet ten koste gaat
van het plaatselijke werk. Dit betekent dat er alleen sprake is van invulling/personele
ondersteuning als of de vacatures plaatselijk ingevuld zijn of de kandidaat alleen het
regionale werk wil doen en geen plaatselijke activiteiten op wil pakken.

4. Mondiaal:
De mondiale betrokkenheid wordt verder vorm gegeven door de ZWO commissie. Gelet op
de verschuiving naar plaatselijk aansprekende goede doelen zal zij de gemeenschap
nadrukkelijk betrekken bij de besluitvorming rond de giften.
5. Diaconale organisatie:
- De aanbevelingen van de kascontrole commissie over 2019 zullen opgevolgd worden.
- Eens per half jaar bespreekt het college van diakenen de financiële stand van zaken en
stelt zij, inden nodig, de accenten bij.
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