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Doel
Het doel van een beleidsplan is een helder zicht te krijgen op het functioneren en handelen van de
diaconie van haar taak en plaats binnen het geheel van de kerkenraad voor de wijkgemeenten Oost en
Centrum. En op basis daarvan de te onderkennen doelstellingen op korte en langere termijn te
realiseren.
De overwegingen waarop het beleidsplan stoelt zijn:
Bijbelse uitgangspunten
Verdieping en bezinning
Planmatig werken
Doelbepaling
Zicht op het geheel
Continuïteit
Publiciteit en Voorlichting
Verantwoording
Overdracht
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Visie
Het koninkrijk van God is met de komst van zijn zoon Jezus Christus nabij en onder ons gekomen.
Door de dienende levenshouding van Jezus heeft Hij de tekenen hoorbaar en zichtbaar gemaakt onder de
mensen.
In navolging van deze “Dienaar” (diacones) schenkt de Christelijke gemeente, door middel van haar
diaconaat, aandacht aan en komt op voor hen die in nood verkeren en onrecht wordt aangedaan.
Een levende gemeente van Christus is een voluit getuigende en dienende gemeente vanuit het werk voor
Christus zelf.
De diaconie wil vanuit de omschreven visie haar opdracht verstaan en ten uitvoer brengen, samen met
de gemeenteleden en samen met de ons omringende kerken in de omringende samenleving.
Inleiding
De diaconie van de Hervormde Gemeente Geldermalsen heeft twee wijkgemeenten, wijk Centrum en
wijk Oost. Het college bestaat uit 10 leden.
De diaconie komt 8 maal per jaar in vergadering bijeen, om met elkaar de zaken van de Diaconie en
Kerk te bespreken. De vergaderingen kunnen worden bijgewoond door predikanten en een
afgevaardigde van de Kerkrentmeesters en van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk. Het college
van diakenen legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente.
De Hervormde Gemeente Geldermalsen bestaat uit ongeveer 1400 doopleden, ongeveer 800 lidmaten en
ongeveer 400 geboorteleden. Er zijn relatief veel oudere leden, de aandacht van de kerkelijke gemeente
strekt zich ook uit over een verzorgingstehuis, verpleeghuis en een tehuis voor verstandelijk
gehandicapten.
De burgerlijke gemeente van Geldermalsen is een groeigemeente, het aantal inwoners neemt door grote
nieuwbouwwijken sterk toe. Begeleiding van ouderen en integratie van jongeren heeft prioriteit.
De Diaconie voert tal van taken uit binnen de kerkelijke gemeenschap, in het vervolg van dit plan wordt
een beeld gegeven van de huidige situatie, de verwachtingen en ontwikkelingen in de toekomst. Daarbij
horen ook de financiële mogelijkheden en ontwikkelingen.
Het doel van het diaconaal handelen is dat ieder mens tot zijn recht komt en dat wij delen wat
beschikbaar is. De taak van de diakenen is de gemeenteleden bewust te maken van de diaconale roeping
die wij allen hebben. Diakenen zien als uitgangspunt van hun werk het dienen van de Avondmaalstafel,
vanuit die gemeenschap gaan zij de kerk en de samenleving in.
Diakenen zullen attent zijn op signaleren van probleemsituaties van mensen en groepen in de
samenleving zij attenderen op problemen bij de instanties of personen die daarvoor zijn toegerust.
Diakenen dragen zorg voor de inzameling van de diaconale gelden en motiveren de gemeenteleden
hiervoor. De diaconie beheert de diaconale gelden als een goed rentmeester en stelt vast waaraan de
gelden worden besteed.
Diakenen vervullen hun ambt in samenwerking met de andere ambten in de kerk vanuit de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Evenzo werkt de diaconie in verbondenheid met de andere colleges met behoud
van de eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden.
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Toerusting
Diakenen zullen regelmatig deelnemen aan toerustingavonden en dagen, zoals die onder meer worden
georganiseerd door de Provinciale Diaconale Commissie (P.D.C.)
Diakenen maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal dat door de Generale Diaconale Raad en de
Provinciale Diaconale Commissie van P.K.N. wordt toegezonden.
Alle diakenen ontvangen het blad Diakonia, waarin veel facetten van het diaconaat worden belicht
en tevens ontvangen ze de nieuwsbrief van Kerk in Actie.
Iedere diaken heeft de beschikking over het diaconaal zakboekje, het beleidsplan en het werkplan.
Hierin staan de belangrijkste praktische en principiële gegevens ten dienste van de diakenen binnen de
hervormde Gemeente van Geldermalsen.
Informatieverstrekking en publiciteit
Het onderwerp informatie en publiciteit is als taak voor de diakenen een zaak van groot belang, niet
eenmalig maar voortdurend het diaconale werk onder de aandacht van de gemeente brengen is een
noodzakelijke opgave. Informatie en voorlichting kunnen gegeven worden door middel van bezoeken,
gemeenteavonden, zondagsbrieven, “de kerk roept” en de website van PKN Geldermalsen en publicaties
in de locale pers.
Jeugdwerk/ Jeugddiaconaat
De diaconie heeft de volgende aandachtspunten voor het jeugdwerk/jeugddiaconaat de komende jaren.
a. De jeugd bewust maken en proberen te betrekken bij al bestaande diaconale activiteiten zoals
Koninginnemarkt, het verspreiden van kerstattenties etc.
b. Ondersteuning bieden aan bestaande infrastructuur en nieuwe initiatieven voor de jeugd.
c. In samenwerking met jeugdouderlingen en jeugdwerker een visie ontwikkelen m.b.t. jeugddiaconaat
en ook nieuwe activiteiten opzetten.
De diaconie ondersteunt het jeugdwerk met financiële middelen dit betreft de volgende onderdelen:
a. Stichting “Drieluik”
Deze stichting richt zich vooral op jongeren van 12 jaar en ouder. Zij hebben een eigen ruimte ter
beschikking (Cornerstone) en er is bij de Stichting een jeugdwerker in dienst. Zij richten zich ook op de
evangelisatie van randkerkelijke jongeren. Via het werk van World Servants worden door het jeugdwerk
jaarlijks diaconale projecten opgestart.
b. Kindernevendienst
Een beperkte financiële ondersteuning richt zich op de aanschaf van materialen die het onderwijs
ondersteunen.
c. Jeugddienstcommissie
De jeugddienstcommissie organiseert jaarlijks een aantal kerkdiensten en krijgt diaconale ondersteuning
teneinde deze diensten voldoende aantrekkelijk te maken voor jeugdige bezoekers.
Het beleid van de diaconie is er op gericht om de genoemde activiteiten blijvend te ondersteunen en
eventueel nieuw op te starten activiteiten gericht op de jeugd waar nodig financieel te ondersteunen.
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Collecten
Het is van belang dat regelmatig in de eredienst een diaconale collecte wordt gehouden. Het landelijk
collecterooster is van toepassing, met daarin opgenomen de bestemmingscollecten. Bij rampen wordt
veelal een week vooraf verteld wanneer er een extra collecte wordt gehouden. De collecte, die aan de
Avondmaalstafel wordt gehouden, is een bestemmingscollecte en is bestemd voor het rampenfonds.
Ook zal worden gestreefd naar het bestemmen van concrete doelen.
Regionale voorzieningen
Waar mogelijk zal de diaconie medewerking verlenen bij het inzetten en in stand houden van regionale
voorzieningen, die uit diaconaal oogpunt noodzakelijk worden geacht. In concreto kan worden gedacht
aan bijdragen ten dienste van het Ziekenhuis Rivierenland, Alzheimer café, PCOB, Gehandicapten
Platform, Stichting Welzijn Ouderen en Bejaardentehuizen.
Ouderenwerk een diaconale component
Gelet op het relatief omvangrijke aandeel ouderen in onze gemeente neemt het ouderenwerk ook voor
de Diaconie een bijzondere taakopdracht met zich mee. Veel van de problematiek van ouderen heeft een
diaconaal karakter en vraagt om extra financiële ondersteuning. Het College van Diakenen neemt
daarvoor zolang dat tot de financiële mogelijkheden behoort met een vaste jaarlijkse bijdrage haar
verantwoordelijkheid. De eenzaamheid onder de ouderen is groot. Naast de diakenen functioneert in
onze Hervormde Gemeente een diaconaal consulent voor de ouderen op parttime basis. Er is binnen
deze taakopvatting vooral aandacht voor onderwerpen als:
Eenzaamheid, gesprekken over wat is het, hoe voelt het aan, oorzaken, wat is er tegen te doen. Met als
doel advies, bemiddeling en begeleiding.
Sociale aspecten, welke voorzieningen zijn er voor ouderen, welke instellingen en instanties, voor welke
ondersteuning komt men in aanmerking, welke wegen moeten worden bewandeld? Advies en
doorverwijzing.
Materiële problemen, financiën, wonen (waar en hoe), zelfstandigheid (voeding, alarmering, hulp enz.)?
Advies en doorverwijzing.
De taak van de diaken
De taak van de diaken is naast de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten en de dienst aan de
Tafel van de Heer het inzamelen van liefdegaven en daarnaast de bemoeienis met betrekking tot
persoonlijke sociale achterstanden, kortom het dienen van de naaste op een breed terrein.
Het dienen van de naaste met behulp van projecten georganiseerd door Kerk in Actie vraagt weinig
persoonlijke inzet van diakenen. Daarvoor houden we collectes in de kerkdiensten.
Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven vraagt vaak een
intensievere inzet. Iedere diaken moet hierin zijn weg vinden. Initiatieven op dit terrein zijn
noodzakelijk. De persoonlijke nood bij de burger en gemeenteleden neemt toe. door het aanscherpen
van de sociale wetgeving en het inwerkingtreden in 2006 van de Wet Maatschappelijke ondersteuning.
Zaak is de ogen en de oren goed open te houden en ook vanuit het pastoraat en het ouderenpastoraat
signalen op te vangen.
Het ontwikkelen van een goede informatie- voorziening zal er toe moeten dienen om burgers en
instanties beter de weg te leren vinden naar de diaconie. Een aanzet hiertoe is in het verleden gegeven
door het oprichten van een interkerkelijk noodfonds van de Hervormde en de Gereformeerde diaconie
en de Rooms Katholieke kerken in Groot Geldermalsen.
Overigens zal de eigen diaconie veelal het eerste aanspreekpunt blijven voor de gemeenteleden.
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Het Interkerkelijk Noodfonds Groot Geldermalsen
Al diverse jaren werkt de Hervormde Diaconie samen met de andere kerken in Groot Geldermalsen op
diverse terreinen, o.a. door het vormen van een Noodfonds. Dit fonds treedt in werking als uit de
normale bijstand en voedselbank niet meer ondersteund kan worden.
Iedere kerk stort een bedrag in het Noodfonds zodat er bij een persoonlijke aanvraag op een discrete
manier direct hulp kan worden geboden. Die hulp loopt van het verstrekken van boodschappen tot
bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een wasmachine. Ook wordt hulp geboden bij schuldsanering.
Hoewel er al diverse keren een beroep gedaan is op het Noodfonds is eigenlijk het gemeentelijk
Maatschappelijk Werk nog de enige instantie die het fonds weet te vinden. Er zal meer bekendheid aan
gegeven moeten worden. Naar verwachting zullen in de toekomst meer gezinnen in de problemen
komen. Zeker nu de economische omstandigheden slechter zijn en ook de sociale wetgeving
aangescherpt is en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning sinds 2006 van start is gegaan. Er zal niet
alleen op financieel gebied, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld. bijstand via mantelzorg hulp
geboden moeten worden. Om meer inzicht te krijgen zal er nauw contact met de burgerlijke overheid
moeten zijn. Een afvaardiging in de gemeentelijke Cliëntenraad vanuit de Kerken moet eigenlijk een
logische realiteit zijn.
Kerstpakketten
Het bezorgen van kerstpakketten aan mensen die het financieel niet eenvoudig hebben is ontstaan
doordat de firma Hak elk jaar pakketten schonk aan de inwoners van de gemeente Geldermalsen. Het
aantal is inmiddels van 50 teruggebracht naar 35, ook daarbij speelt de slechte economie een rol. De
diaconie kreeg de regie over het toekennen van de kerstpakketten. Beide protestantse diaconieën, de
RK-kerk en het gemeentelijk Maatschappelijk Werk stellen een lijst met adressen samen voor de
bezorging van de pakketten. Ook zijn de scholen in Groot Geldermalsen daarbij betrokken doordat per
school drie adressen kunnen worden opgeven. Inmiddels bestaat een omvangrijke lijst aan
bezorgadressen.
Een goede actie die laat zien dat de kerk er is voor degenen die het nodig hebben. Wel zal kritisch
gekeken worden of sommige adressen wel terecht op de lijst staan. Over het aantal moet niet moeilijk
worden gedaan.
Kerstpakketten voor vluchtelingen
Enkele jaren geleden is begonnen met het brengen van kerstpakketten naar vluchtelingen die in Groot
Geldermalsen zijn komen wonen. Hoewel de gemeente weinig vluchtelingen herbergt wordt samen met
de Stichting Vluchtelingen Rivierenland het aantal bezorgadressen bepaald. Degenen die in het jaar
voorafgaand aan Kerst in de gemeente zijn komen wonen, krijgen een pakket dat bestaat uit
levensmiddelen en iets voor elk kind in de vorm van speelgoed of een tegoedbon. Stichting
Vluchtelingen geeft de adressen nadat de gezinnen over het pakket zijn ingelicht. Het doel van de
diaconie is ruimhartig met de verspreiding om te gaan, culturele achtergrond en religie spelen bij de
bezorging geen enkele rol.
Dorcas Voedselactie
Sinds 8 jaar organiseert en onderstunt de diaconie samen met de diaconie van de Hervormde Kerk te
Meteren en de Dorcasgroep Tricht de Nationale Voedselactie van Dorcas. Sinds 5 jaar doet ook de
diaconie van de Gereformeerde Kerk mee. De actie loopt door de samenwerking en medewerking van
vier supermarkten succesvol. In de komende jaren kan deze actie uitgebreid worden door ook de
christelijke scholen erbij te betrekken. Tevens zal er contact worden gezocht met de andere diaconieën
in Groot Geldermalsen.
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Hulp bij rampen
Gezamenlijke actie van de Kerken bij grote rampen zoals aardbevingen, overstromingen enz., heeft
grote voordelen. Deze acties omvatten in eerste instantie het houden van collectes en het verzamelen
van goederen. Al naar gelang de vraag. De collectes worden de week voorafgaande aan de zondag
waarop gecollecteerd wordt afgekondigd in alle kerken. Ook in de nieuwsbladen en de lokale omroep
wordt er aandacht aan besteed. Het blijkt dat de opbrengsten hierdoor groot zijn. In de toekomst zal men
hier ook alert op moeten blijven en zorgen dat de zaken goed gecoördineerd worden. Dat gezamenlijke
optreden geeft ook een goede uitstraling buiten de kerkelijke gemeente.
Attenties ouderen en zieken
De diaconie verzorgt rond Kerst voor bejaarden, zieken in ziekenhuizen, verpleeghuizen of voor
degenen die thuis ziek zijn en voor rouwdragenden een kerstattentie. De leeftijdsgrens ligt bij 80 jaar.
Het is geboden de verspreiding in de toekomst met aandacht uit te voeren, omdat er steeds meer mensen
eenzaam dreigen te worden.
De bloemengroet vanuit de kerkdienst
De diaconie verzorgt een bos bloemen voor jarige gemeenteleden van 85 jaar en ouder. Hun namen
worden zondags in de dienst afgekondigd en aan de gemeente wordt gevraagd wie deze bloemen wil
bezorgen. Ook wordt een bloemengroet gebracht vanuit de kerkdienst naar zieken, ouders van
pasgeboren kinderen en mensen die een jubileum hebben gevierd. Deze worden door de ouderling van
dienst en/of een gemeentelid weggebracht. Deze blijken van zorg en aandacht is van groot belang en
dient in de toekomst gehandhaafd te blijven, omdat darmee ook de randkerkelijken verbonden blijven
(geconfronteerd worden) met de kerk.
Ons Huis
Het zalencentrum Ons Huis dat in eigendom is van de Diaconie is sterk verouderd en voldoet
onvoldoende aan de eisen van deze tijd. De noodzaak om te vernieuwen is urgent. Bovendien kunnen
kerkgangers onvoldoende gebruik maken van deze zaalaccommodatie omdat Ons Huis te ver van de
kerk is gelegen. De afstand wordt als te groot ervaren, zowel letterlijk als qua beleving.
Deze problematiek is ter kennis gebracht aan de burgerlijke gemeente Geldermalsen voor het eerst al in
1997. Uitgangspunt hierbij is dat Ons Huis een belangrijke sociale functie vervuld in Geldermalsen.
De gemeente was bereid op een stuk grond van de diaconie woonbestemming te vestigen, waardoor
financiële middelen werden verkregen om een nieuw Ons Huis te kunnen bouwen. De betreffende
opbrengst is op de financiële balans van de Diaconie opgenomen onder ‘fondsen’ binnen deze post
vormt het onderdeel ‘Nieuwbouw’ een geoormerkt bedrag groot ca. € 822.000.
Sindsdien is een werkgroep uit de Algemene Kerkenraad doende een vervangend gebouw voor Ons
Huis te realiseren. Na mislukte pogingen een bouwplaats te verwerven dicht bij de kerk, is in overleg
met de kerkrentmeesters een plan opgesteld om naast de kerk een nieuw Ons Huis te realiseren.
De gemeente van Geldermalsen is na een periode van 15 jaar overleg uiteindelijk bereid medewerking te
verlenen aan de bouw van een gemeenschapscentrum aansluiten aan de monumentale Suibertuskerk in
het centrum van Geldermalsen. Verwacht wordt dat in 2015 de realisering kan gaan plaatsvinden.
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Financiën
De diaconie zal met een bepaalde regelmaat de gemeenteleden dienen te informeren over haar financiële
middelen. Ieder gemeentelid kan de uitgebreide jaarrekening inzien. Onze jaarrekening vertoond een
afwijkend beeld, omdat de verkregen middelen voor een nieuw Ons Huis nog niet zijn uitgegeven. Maar
wel onderdeel uitmaken van de rekening. De rente-opbrengst hiervan wordt momenteel voor de helft
gebruikt ter versterking van de jaarrekening en de andere helft wordt gereserveerd voor nieuwbouw en
of andere bestemmingen.
Uitgangspunt voor de diaconie is:
a. Het vermogen niet te laten toenemen.
b. De jaarrekening met een klein resultaat af te sluiten
c. Bezittingen op een gunstig moment te verkopen.
d. Het uitgaven patroon niet te veel versnipperen en daarom zoveel mogelijk te laten lopen via Kerk in
Actie.
e. Het mogelijk maken een goed beleid te voeren voor jeugd en ouderen.
f. Een overzicht van balans en resultatenrekening gaat hierbij.

Balans per 31 december

2011

2010

€

€

Activa
onroerende zaken

47.735

47.735

installaties en inventarissen

-

800

financiële vaste activa

-

-

beleggingen

-

-

Voorraden

-

-

Oiko-credit deelname

10.000

-

kortlopende vorderingen en overlopende activa

31.733

27.133

1.282.454

1.282.797

1.371.922

1.358.465

reserves

513.402

513.217

fondsen

850.449

839.698

voorzieningen

-

-

hypotheken en leningen

-

-

crediteuren

-

-

8.071

5.550

1.371.922

1.358.465

geldmiddelen
totaal

Passiva

Kortlopende schulden en overlopende passiva
totaal
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Begroting

Rekening

2011

2011

€

€

Baten
baten onroerende zaken

5.300

5.296

rentebaten en dividenden

38.150

44.151

-

-

12.900

14.791

4.300

4.422

60.650

68.660

1.000

772

800

800

10.000

10.000

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

1.900

5.043

verplichtingen/bijdragen andere organen

4.500

4.466

1.900

2.569

200

273

25.600

26.685

1.400

1.494

11.000

8.453

totaal lasten

58.300

60.555

Saldo baten - lasten

2.350

8.105

toevoegingen aan fondsen/voorzieningen

5.150

11.264

onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen

3.000

513

streekgemeenten

-

-

aandeel in lasten federatie

-

-

overige lasten en baten

-

2.830

totaal

2.150

7.921

Resultaat

200

184

opbrengst uit stichtingen/kassen/fondsen
bijdragen levend geld
door te zenden collecten
totaal baten

Lasten
lasten overige eigendommen/inventarissen
afschrijvingen
pastoraat

salarissen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
diaconaal werk plaatselijk
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk
diaconaal werk wereldwijd
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Kerktelefoon
Met behulp van de kerktelefoon kunnen zieken, ouderen en gehandicapten met hun eigen kerk
verbonden blijven. Zij kunnen thuis via een ontvanger luisteren naar wat door de kerk wordt
uitgezonden. Sinds januari 2008 hebben de Centrum- en de Oostkerk de beschikking over een nieuw
systeem voor kerktelefoon. Bij de nieuwe manier van uitzenden van de kerkdiensten van de Centrumen de Oostkerk worden alle uitzendingen, ook die van huwelijk of overlijden, rechtstreeks via een laptop
naar de provider gezonden. De laptop wordt meestal bediend door de kosters. De luisteraars die een
nieuw kastje hebben, kunnen dan de dienst uit de Centrum- of de Oostkerk beluisteren.
Het is eenvoudig te bedienen. Het kastje wordt aangesloten op de 220V en de telefoonlijn.
Het tarief van de telefoon bedraagt lokaal tarief. Het systeem met de kastjes werkt alleen als er op dat
moment een uitzending is.
Mensen die zelf internet hebben kunnen op elk moment een dienst beluisteren via www.audioserver.nl
De diensten worden minimaal 3 maanden bewaard.
F D Roosevelthuis te Doorn
Ieder jaar organiseert het Comité Recreatie Gehandicapten afdeling West Betuwe een vakantieweek in
het F D Roosevelthuis. In het huis is plaats voor 49 gasten. De gasten die hiervoor in aanmerking
komen, zijn gemeenteleden, die niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan, omdat ze afhankelijk
zijn van zorg en begeleiding van anderen. Uit onze gemeente zijn er jaarlijks ongeveer 3 gasten. Indien
noodzakelijk draagt de diaconie bij in de kosten.
Commissie ZWO (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking)
Deelbeleidsplan. De commissie ZWO is samengesteld uit leden van de Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk te Geldermalsen.
De commissie heeft een aantal ideeën voor de toepassing van het werken voor Zending en
Werelddiaconaat in de gemeenten.
Deze ideeën kenmerken zich door “helpen waar geen helper is”, “ieders gaven inzetten” en
“maatschappelijk betrokken zijn”.
Kernwoorden van ons werk zijn Geloven, Helpen en Bouwen. Geloven in God die bevrijdt.
Helpen om mensen tot hun recht te laten komen. Bouwen aan een wereld die voor ieder leefbaar is.
De commissie ziet de volgende mogelijkheden om de ideeën te verwezenlijken:
We willen zoeken naar mogelijkheden om onze werkwijze te conformeren aan PKN ideeën en
bereidheid vinden bij de deelnemende kerken voor deze werkwijze. We willen overleg op welke
zondagen extra aandacht besteedt wordt aan het werk van ZWO. We willen nieuw ingekomenen met
informatie over ZWO benaderen. Meer aandacht voor de ZWO collectedoelen in de erediensten.
Over het aanbod van bestaande en nieuwe activiteiten willen we de beschikbare financiën en
menskracht met elkaar verdelen.
Om ons werk naar behoren te kunnen is het wenselijk dat onze commissie bestaat uit minimaal 8
commissieleden, waarvan er 3 lid zijn van de betrokken kerkenraden. Dit is al gerealiseerd.
We willen ons op de volgende manieren bij deze beleidsontwikkeling laten inspireren
Al onze werkzaamheden worden gekenmerkt door de drieslag:
Betrokkenheid met en hart voor de Heer
Betrokkenheid met en hart voor de medemens
Betrokkenheid met en hart voor de wereld
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Ook in onze vergaderingen proberen we door de opbouw van de agenda, waarin ontmoeting met de
Heer aandacht voor elkaar en voorbede voor de wereld een vaste plaats hebben, deze aspecten aan de
orde te laten komen.
We hebben de volgende deskundigheid nodig bij het opzetten van onze activiteiten tw., het RDC, de
digitale nieuwsbrief van Kerk in Actie
Met het oog op het nieuwe beleid vragen we de kerkenraden om akkoord te gaan met onze
beleidsvoornemens en ons daarin te ondersteunen.
Werkgroep ZWO
Het werkplan van de ZWO commissie 2009-2011, gebaseerd op beleidsplannen van de Hervormde en
de Gereformeerde Kerk. De plannen van afgelopen seizoenen worden gecontinueerd, de nieuwe plannen
zijn cursief hieronder aangegeven.
Aanbod van liturgie voor kerkdiensten aan voorgangers m.m.v. ZWO
 Werelddiaconaat 1e zondag in februari
 Pinksterdienst
Aandacht voor ZWO collectedoelen
 Foldermateriaal vanuit LDC te gebruiken
 Week te voren collecte aan te kondigen, opbrengst wordt vermeld in kerkbladen
Verkrijgen en verdelen van financiën door:
In Gereformeerde Kerk:
 Samenwerken in de actie Kerkbalans met de ZWO balans
 Inzamelen en afdragen van het opgedragen quotum
In Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk:
 Controle op invulling van collecterooster t.a.v. Kerk in Actie en ZWO
 Extra bijdragen inzamelen t.b.v. noodhulp acties
 Werelddiaconale doelen gericht steunen
Uitvoeren van gerichte projecten
 Paasgroeten actie aan gevangenen
 Startplan nieuw project 2010-2011 nl. Stichting Elim, aangedragen door Centrumkerk
 Pinkstercollecte – brief met folder en girokaart (Geref. Kerk)
 Adventschrijfactie t.b.v. vervolgde gelovigen
 Verkoop van zendingskalenders
 Gebruikte postzegels en kaarten inzamelen
Overige werkzaamheden
 Deelnemen aan landelijke werkdagen ter kennisvermeerdering
 Kerk in Actie/ZWO informatie aanbieden aan nieuw ingekomenen
Werkwijze t.a.v. ZWO van de 2 kerken te conformeren aan PKN
 Organiseren van informatieavond van RDC bestemd voor ZWO werkgroep en de twee diaconieën
 Een tijdpad maken om door PKN gewenste wijzigingen door te voeren
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Koninginnemarkt
De Hervormde en Gereformeerde diaconieën van Geldermalsen organiseren jaarlijks op Koninginnedag
een kraam op de vrijmarkt. Er worden op die dag perkplanten en boeken verkocht, waarvan de netto
opbrengst ongeveer € 900 bedraagt. Dit bedrag wordt aan een nader te bepalen goed doel binnen de
beide gemeenten / kerken besteed. Doelstelling blijft activiteiten van de Koninginnedag steeds met
aanpassing voort te zetten.
Aandachtspunten voor uitvoering en beleidsbepaling in willekeurige volgorde
1. Informatie intern, taak en doelstelling diaconie
2. Informatie overdracht naar gemeenteleden en anderen over de werkzaamheden van de Diaconie
3. Contacten met provinciale en landelijke organen
4. Meer mensen zijn nodig voor uitvoering plannen en contacten met instellingen
5. Uitvoering bouw nieuw Ons Huis samen met de kerkrentmeesters
6. Nieuwe ruimte zoeken voor Stichting Drieluik
7. Betrokken en aandacht voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (W.M.O.)
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