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COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE DE BILT
Wijkgemeenten Dorpskerk en Oosterlichtkerk

Jaarverslag 2019

Diaconaal appel

Inleiding
Als College van Diakenen zijn we blij u via dit jaarverslag te informeren over de activiteiten
en ontwikkelingen binnen de Diaconie in 2019. Voor de financiële verslaglegging is er een
afzonderlijk verslag: deze jaarrekening kan bij de administrateur worden ingezien.
In dit jaarverslag leest u over het brede pallet aan taken en activiteiten van de Diaconie en
de groepen en doelen die wij steun(d)en. Wij kijken o.a. terug op het Diaconaal Appèl,
waarbij Stichting Ontmoeting en Fundación Génesis vol onder de aandacht gebracht zijn in
een gezamenlijke diaconale dienst. Voor de eerste keer werden dit jaar zgn. “vakantietasjes” gevuld; een project van de Kerk in Actie om kinderen in moeilijke omstandigheden te
helpen hun zomervakantie aangenamer door te komen. Uiteraard waren er weer vele
doelen die wij met hulp van de gemeenteleden via collecten konden ondersteunen. Er werd
een nieuw beleidsplan voor de komende 5 jaar vastgesteld (2020-2025) en er is een Groene
Nota aangenomen, die u beiden als bijlage bij dit verslag aantreft.

Samenstelling van het College van Diakenen 2019
Vanuit de twee wijkgemeenten waren de volgende personen in 2019 afgevaardigd als
diaken:
Foto: Jeroen Jumelet

Jeroen
Geetje

Aad
Marinus
Cisco
Tineke
Lydia (Mirjam was afwezig bij het maken van deze foto)

Wijkgemeente Dorpskerk (DK)
Jeroen Jumelet, afvaardiging
naar Algemene Kerkenraad
Lydia Timmer, jeugddiaken
Geetje van Dijk
vacature
vacature

Wijkgemeente Oosterlichtkerk (OLK)
Mirjam Anbeek, afvaardiging naar Algemene
Kerkenraad
Cisco de Bruijn, duurzaamheidscommissie
Aad van der Meer, voorzitter
DB
Marinus Veldhorst, penningmeester DB
Tineke Zijlstra, secretaris
DB
Hans Oskam, vervult de functie van
administrateur, maar is geen ambtsdrager.

De diakenen uit De Dorpskerk rouleerden bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur.
Helaas waren er in 2019 twee vacatures, wat ons beperkte in de uitvoering van (nieuwe)
taken. Eind 2019 moesten we jammer genoeg ook afscheid nemen van Tineke, die 8 jaar
ambtsdrager geweest is en dat op een zeer betrokken manier deed. We zijn blij dat zij
verbonden blijft aan de Diaconie door deelname aan de commissie Binnenland/Buitenland.
Geetje neemt per 1-1-2020 het secretariaat van haar over.

Wat doen we? Taken en activiteiten van diakenen
In de kerkdiensten doet in principe één diaken dienst. De inzameling van de gaven en de
bediening bij het Heilig Avondmaal zijn daarbij de belangrijkste taken. Ten gevolge van de
onder bemensing van de Diaconie is niet bij elke kerkdienst in De Dorpskerk en Oosterlichtkerk een diaken als ambtsdrager aanwezig. Ongeveer één keer per maand komt het College
van Diakenen in vergadering bijeen. In de week daaraan voorafgaand vindt een vergadering
van het dagelijks bestuur plaats. Buiten de vergaderingen om vindt veelvuldig afstemming
plaats over precieze uitvoering.
Hieronder een overzicht van de diverse werkgroepen, aandachtsgebieden en taken waarbij
de diakenen betrokken zijn:
Taak/Werkgroep
Commissie Binnenland / Buitenland*

Jongerendiaconaat
Werkgroep Oecumenisch Diaconaat
(WOD) van de Raad van Kerken

Bijzonderheden
• Aandragen collectedoelen en giften.
• Samenstellen kopij voor het Kerkvenster en
de Zondagsbrief.
• Verzorgen jaarlijkse acceptgiroactie, het
Diaconaal Appèl.
Toepassing diaconaat in het jeugdwerk.
Coördinatie door de jeugddiaken (Lydia)
Lokaal diaconaal noodfonds van samenwerkende diaconieën binnen de openbare
gemeente De Bilt plus Den Dolder waarbij hulp
wordt verleend aan niet-kerkleden. Jaarlijks
wordt de kerstactie georganiseerd in de vorm
van cadeaukaarten/attenties.
Namens de Diaconie zijn Marinus en Aart
Verhoef afgevaardigd.

Financiële hulpverlening

Diaconaal Loket Samen Verder

Commissie van de Oogstdienst /
Biddag voor Gewas en Arbeid en de
Kerstgroet **
Werkgroep Collecterooster
Sectie Landerijen
Werkgroep PR

Contacten met:
- Aanvragers financiële hulpverlening;
- Curatoren/bewindvoerders;
- Vakanties voor ouderen en gehandicapten.
Verrichten van klusjes voor mensen die zorg en
aandacht nodig hebben en die zelf niet de
middelen tot hun beschikking hebben.
Coördinatie door één van de diakenen
(Marinus)
Diverse vrijwilligers werken mee bij het
klaarmaken van najaarsattenties aan ouderen.
Coördinatie door één van de diakenen (Geetje)
Betreft een door de Algemene Kerkenraad
ingestelde commissie die het collecterooster
samenstelt.
Toezicht op de landerijen (oud-diaken Teus
Spelt).
• Verzorgen kopij van Diaconie voor het
Kerkvenster (het Diaconieuws) en
Zondagsbrieven.
• Publicatie via de Diaconie-website.
• Contact MENS De Bilt (wat hoofdzakelijk via
de WOD verloopt).
• Contact bestuurlijke gemeente De Bilt. De
Diaconie verkent de mogelijkheden tot
samenwerking op onder meer het gebied van
armoedebestrijding.
• Contact AZC Zeist (halfjaarlijkse bloemengroet; contact met Stichting De Vrolijkheid
die zich inzet voor kinderen in het AZC).

* Leden van de Commissie Binnen/Buitenland:
Tineke Menger, Oosterlichtkerk
Arja de Klerk, Oosterlichtkerk
Inge Lodder, Oosterlichtkerk (heeft in mei afscheid genomen)
Suus van den Hemel, Dorpskerk (vervanging wordt gezocht)
Alana Gunnink Dorpskerk, (heeft in mei afscheid genomen)
Tineke Zijlstra Oosterlichtkerk (miv. mei 2019)
Vacature
** Aan de werkgroep nemen deel: Inge Lodder-Kreijenbroek Oosterlichtkerk en diverse
vrijwilligers.

Wat waren de jaarlijks terugkerende activiteiten?
De grotendeels reguliere activiteiten van de Diaconie zijn in 5 categorieën te groeperen:
Diaconale Dienst
Alle gemeenteleden waren bij elkaar op zondag 3 maart in De Dorpskerk. De dienst stond in
het teken van Stichting Ontmoeting (binnenlands doel) en Fundación Génesis (buitenlands
doel).
Eén derde deel van de opbrengst ging naar Stichting Ontmoeting in Houten. Deze stichting
ondersteunt cliënten met sociale, psychische en financiële problematiek om hun leven weer
op de rit te krijgen.
Twee derde van de opbrengst was bestemd voor een vergelijkbare organisatie in Costa Rica
namelijk Fundación Génesis. Deze organisatie is onder onze aandacht gebracht door Claudia
Geluk. Claudia verblijft samen met haar, door de GZB uitgezonden, echtgenoot Kees Geluk
in Costa Rica en zij verricht veel werk voor Fundación Génesis. De organisatie heeft een
aantal programma’s opgezet voor verschillende kwetsbare groepen, zoals kinderen die in
armoede opgroeien, drugsverslaafden, ouderen en daklozen.
Aandacht voor de oudere naaste
• In de Oosterlichtkerk heeft tijdens Pinksteren de Pinksterzwaai plaatsgehad waarbij
bloemen aan ouderen zijn bezorgd. Groepjes gemeenteleden fietsten 's morgen vroeg
langs alle adressen van een groep kwetsbare ouderen en zwaaiden
naar hen. Dit werd zeer gewaardeerd en het is prachtig om te doen.
• Ook in 2019 zijn na de oogstdienst tasjes bezorgd met attenties voor ouderen vanaf 82
jaar. Er is gekozen voor Fairtrade producten uit de Wereldwinkel en de tasjes zijn
versierd door mensen van de dagbesteding van Reinaerde. Gemeenteleden werd
gevraagd om het bezorgen te combineren met een bezoekje aan de ontvanger. Ook dit,
en vooral de bezoekjes werden zeer gewaardeerd.
• Iedere vrijdagmiddag wordt in huize Weltevreden Kerk in de Middag gevierd. Het zijn
laagdrempelige diensten bedoeld voor de bewoners van het huis, de aanleunwoningen,
het aanpalende zorghotel en buurtbewoners. Oud-diaken Corry van den Hoeven is de
activiteitencoördinator. De Diaconie financiert dit initiatief.
• In De Voorhof werd tweemaal een contactmiddag met maaltijd georganiseerd, rond
Pasen en Kerst.
• In de Oosterlichtkerk financierde de Diaconie de kerstlunch voor ouderen.
Steun voor de financieel of sociaal kwetsbare naaste
• Enkele gemeenteleden worden bij financiële problemen geholpen om de juiste
hulpverlenende instanties te vinden en/of waar nodig door de Diaconie financieel
ondersteund. Daarnaast ontvangen ze incidenteel een extraatje, zoals rond Kerst en
Pasen.
• Ook in 2019 heeft het Diaconaal Loket Samen Verder een paar Diaconale klussen
uitgevoerd voor mensen in de gemeente die hulp nodig hadden.
Er werd door de thuisfrontcommissie een klusdag voor het project van de familie Geluk
in Costa Rica georganiseerd. De Diaconie heeft, indien nodig, voor gemeenteleden de
vergoeding voor de klussen betaald en ook de maaltijd na afloop van de klusdag mede
mogelijk gemaakt.

• Financiële hulpvragen van niet-gemeenteleden worden volgens afspraak doorverwezen
naar de Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD), waarin ook één van de diakenen
zitting heeft.
• In 2019 heeft de Diaconie een bedrag geleend aan de Stichting Protestants Diaconaal
Krediet (PDKN), na goede voorlichting door de heer André de Boer van PDKN. De PDKN
heeft helaas steeds minder projecten in de aanbieding door veranderde wetgeving.
• Ontmoeting in de gemeente vindt de Diaconie belangrijk. De maaltijd na de Marktdag
(Dorpskerk) in september is financieel ondersteund. Dit geldt ook voor de maaltijden van
de ouderencontactmiddag (Dorpskerk), de adventsmaaltijd, en de kerklunches elke
laatste vrijdag van de maand in de Oosterlichtkerk.
• In 2019 is er geen kerststerrenproject geweest.
• Gemeenteleden worden via het Kerkvenster/Diaconieuws, maar ook persoonlijk,
gewezen op de mogelijkheden die het interkerkelijk vakantiebureau en andere
organisaties die vakanties voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en één-ouder
gezinnen bieden.
• Ook in 2019 is de oogstdienst gecombineerd met een succesvolle inzamelingsactie van
houdbare levensmiddelen of financiële giften voor de plaatselijke Voedselbank.
• De wijkgemeenten hebben een permanente verzamelbak. Hierin kunnen gemeenteleden houdbare levensmiddelen deponeren die bestemd zijn voor de Voedselbank.
• Ieder jaar wordt de kerstpakkettenactie georganiseerd door de WOD. Het pakket zelf is
vervangen door een waardebon die in een supermarkt besteed kan worden. De Diaconie
verleent hieraan haar financiële steun.
• Bloemengroet: 1 à 2 keer per jaar wordt een bloemengroet verzorgd voor het
asielzoekerscentrum Kamp Zeist. Tevens zijn er door gemeenteleden ansichtgroeten
verstuurd. In de week van dankdag, begin november, is fruit gebracht bij het
asielzoekerscentrum Kamp Zeist.
. Ondersteuning van jaarlijkse “Marktdag” bij De Dorpskerk.
Oog voor de jongere naaste
• Een diaken is betrokken bij het jeugddiaconaat.
Net als in vorige jaren werd er in 2019 vlak voor de eindexamenperiode van de
middelbare scholen aan de examenkandidaten een kleine attentie bezorgd om hen een
hart onder de riem te steken.
• Op 8 november deed de jeugd (8-12 jaar) mee aan het diaconaal jongerenspel
Sirkelslag. Dit sloeg aan en was een groot succes!
Overige interne zaken en activiteiten
• Dit jaar is er verder gewerkt aan de voorbereidingen om van onze kerken “Groene
Kerken” te maken. In november heeft dit geresulteerd in (bijgaande) groene nota en in
2020 hopen we de bordjes “groene kerk” op de Oosterlichtkerk en De Voorhof te
kunnen bevestigen.
In oktober organiseerde de GEIN-commissie een duurzaamheidsmarkt in de
Oosterlichtkerk, waaraan de Diaconie zijn medewerking heeft verleend.
• Een paar keer per jaar nodigt de Diaconie vertegenwoordigers uit van instanties die
door de Diaconie worden ondersteund. Dit jaar was André de Boer van de PDKN
aanwezig bij een vergadering.

•
•

•

•
•
•

De Diaconie onderhoudt contacten met een aantal plaatselijke instanties, die met enige
regelmaat via collecten worden ondersteund of waarmee anderszins contacten lopen,
zoals de Voedselbank, Hospice Demeter, Stichting MENS De Bilt, e.d.
De Landelijke diaconale dag van de PKN in november is bezocht door 1 diaken.
Verder gingen er 2 diakenen naar de landelijke groene kerken dag in Zwolle en werd er
een voorlichtingsavond van Kerk in Actie bezocht over werk onder vluchtelingen. Eén
diaken nam in oktober deel aan de Ontmoetingsdag van de Rudolphstichting.
Maandelijks verschijnen in het Kerkvenster de pagina’s Diaconieuws, waarin verslag
wordt gedaan van collecteopbrengsten, toelichtingen op komende collecten worden
gegeven en diaconale activiteiten over het voetlicht worden gebracht. Een kleurrijk en
belangrijk communicatiemiddel!
Aangezien er diverse ongebruikte avondmaalstellen in het bezit van de Diaconie zijn,
konden wij aan familie Geluk een stel schenken en meegeven voor hun kerk in Costa
Rica.
De Diaconie biedt samen met de predikanten de mogelijkheid om, wanneer het niet
meer mogelijk is naar de kerk te komen, op verzoek thuis het Heilig Avondmaal te vieren.
De Diaconie blijft erop toezien dat er in de zondagse diensten zoveel mogelijk voor
diaconale doelen gecollecteerd wordt als eerste collecte.

Waarvoor is gecollecteerd in 2019?
Diaconale collectedoelen
De commissie Binnen-/Buitenland doet elk kwartaal een voorstel aan het college voor
diaconale collectedoelen. Er wordt gebruik gemaakt van de aanbevolen collectes van Kerk in
Actie, Project 10 27 en verzoeken van organisaties die ons per post of per email bereiken.
Soms reiken ook gemeenteleden doelen aan. Als dit een passend en aansprekend doel is
waarbij het betreffende gemeentelid een bijzondere persoonlijke betrokkenheid heeft, is het
beleid van de Diaconie de collecteopbrengst te verdubbelen of tot een mooi bedrag af te
ronden.
Binnen de wijkgemeenten worden de collectes bekend gemaakt door middel van folders,
posters, via Diaconieuws in het Kerkvenster en bij de mededelingen in de eredienst, de
beamer of op de Zondagsbrief. Naast de collectegelden kunnen we via overige giften, zoals
de eindejaarbijdragen, steun verlenen aan diverse stichtingen in binnen- en buitenland.
In de tabel hieronder wordt weergegeven waar in 2019 in de wijkgemeenten voor
gecollecteerd is.

•
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Binnenland
St. Voorkom
St. Timon
“De Kroeg” Reinaerde
Zielzorg voor Schippers
St. Ontmoeting
St. De Hoop
Vakantieburo Ouderen
St. De Herberg
W.O.D.
Hospice Demeter
Herstart (Leger des Heils) Utrecht
Essenhuis
KiA voedsel ondervoede kinderen
Vakantiepret (tasjes)
Voedselbank
Beth Shamar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buitenland
St. Hulp Vervolgde Christenen
Myanmar
St. Hulp vervolgde Christenen
Medische hulp lepra patiënten
Fundacion Genesis
Werelddiaconaat: Bengalen
Kerk in Actie kerk bloeit op Cuba
Oogzorg Cambodja
Project 10-27 Syrië
St. hulp Oost Europa
Kerk in Actie Vluchtelingen Nigeria
St. Epafras
St. Steun Messias Belijdende Joden
Project 10-27 Colombia
Project 10-27 Vluchtelingen kinderen met
beperking in Turkije
Kerk in Actie boeren in Oeganda
Kansarme kinderen Pretoria
Hillcrest Aids Centre Zuid Afrika
Red een kind Malawi
Hospice Azië voor daklozen
Kinderen in de Knel Moldavië
Noodhulpcollecte Zuidelijk Afrika
Wederopbouw kerk in Syrië

Avondmaalsgaven Dorpskerk 2019
- Amecet
- Mission Timoteo
- Chlidrens relief
- Open Doors project in Syrië
- St. Bootvluchtelingen

Stichting De Herberg

Wederopbouw kerken in Syrië
Ook de collectes tijdens Kerk in de Middag in Weltevreden hebben een diaconale
bestemming gekregen. Meestal sloot deze aan op een van bovengenoemde doelen.
Hulp voor wie door rampspoed is getroffen: Noodhulp
Zuidelijk Afrika - een bijdrage hebben we geschonken aan Kerk in Actie en het Christelijk
Noodhulpcluster voor de overstromingen in Zuidelijk Afrika na de cycloon Idai die op 26
maart 2019 in deze regio grote rampspoed veroorzaakte.
Eindejaarbijdragen 2019
Van het totale bedrag dat bestemd wordt voor de eindejaarbijdragen wordt ook één derde
besteed aan binnenlandse en twee derde aan buitenlandse doelen.
Binnenland
- Pietersberg
- King Arthur
- De Vrolijkheid
- Leergeld
- Kinderzorg

Buitenland
- Ywam Soroti
- Royinja
- Vluchtelingen
- Exodus
- Tear
- St. Bootvluchteling (bedrag is verdubbeld)
- St. Aleh
- Dorcas
- Stichting Oost-Europa
- Kerk in Actie
- Kiran Namaste

Beleidsnotitie ‘Op weg naar een Groene Kerk’
Bijlage bij Beleidsplan Diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt 2020-2025
In deze notitie zet de diaconie uiteen hoe zij kijkt naar duurzaamheid vanuit geloofsperspectief. Deze
notitie sluit aan op en geeft verdere invulling aan de paragraaf omtrent duurzaamheid in het
Beleidsplan 2020-2025 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt. De betreffende
paragraaf stelt:
• Ook willen we als Diaconie van de Protestantse Gemeente De Bilt dienen door vanuit ons geloof
aandacht te geven aan duurzaamheid en rentmeesterschap voor de aarde. Wij allen, maar met
name miljoenen mensen in armere landen zijn direct getroffen door de huidige ingrijpende
klimaatverandering die droogte en natuurrampen tot gevolg heeft en de bestaanszekerheid
direct in gevaar brengt. Daar mogen we niet onze ogen voor sluiten. We omarmen duurzaamheid
en rentmeesterschap dan ook van harte als een element met een diaconaal karakter.
Diaconie en duurzaamheid
Onder duurzaamheid verstaat de diaconie de situatie waarin ieder mens op een verantwoorde en
humane manier omgaat met haar of zijn medemens en zich bewust is van de kwetsbaarheid van de
schepping, onze leefomgeving, en daarnaar leeft.
Als diaconie willen we proberen mensen bewust te maken dat we de aarde moeten behoeden voor
verdere afbraak. We moeten de aarde beter gaan beheren, want anders is er geen toekomst voor
onze kinderen. De aarde dreigt onleefbaar te worden en de mensen in de derde wereld worden het
hardst getroffen. We verbruiken te veel grondstoffen en consumeren ongebreideld, er is te veel afval
en onze oceanen worden vergiftigd tot een grote plastic soep. Er komen steeds meer broeikasgassen
in de atmosfeer waardoor de wereldwijde temperatuur toeneemt met alle gevolgen van dien. Door
duurzamer te gaan leven, kunnen we allemaal een belangrijke bijdrage leveren aan het herstellen
van het beschadigde ecosysteem en zo proberen meer in harmonie te leven met de aarde.
De diaconie wil samen met de gemeente bewust op zoek gaan naar mogelijkheden om steun te
verlenen aan sociale duurzaamheidsdoelen. Daarmee bedoelen we steun aan mensen die direct
slachtoffer zijn van de huidige mondiale duurzaamheidscrisis en gevolgen van klimaatverandering als
droogte, overstromingen, degradatie en uitputting van land. Ook is er ruimte voor de financiering
van bewustwordingswerk binnen onze gemeente. Dit alles in de sfeer van Kairos, het Griekse woord
voor het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen. Nu moeten we handelen, de diaconie wil
daarbij een voortrekker zijn. In Gods Naam en met Zijn zegen mogen we aan de slag gaan.
Wij zijn rentmeesters
De schepping is eigenlijk een afspiegeling van de hof van Eden. God heeft ons als rentmeesters
aangesteld om haar te verzorgen en te bewaren. We hebben dus de opdracht om Gods schepping zo
goed mogelijk te beheren. Dat gaat met vallen en opstaan, maar we krijgen hulp van God, die zich
onlosmakelijk met ons en met de schepping heeft verbonden.
De opdracht om goede rentmeesters te zijn is reeds algemeen bekend in onze gemeenten. Daar
horen kernbegrippen bij als hoop en liefde voor onze kinderen en kleinkinderen en hun toekomst.
Rechtvaardige verdeling van rijkdom en voorzieningen is ook iets waar we als diaconie steeds weer
aandacht voor moeten vragen. Aandacht voor eerlijke wereldhandel via Fair Trade heeft hier
bijvoorbeeld direct mee te maken.
Aandacht voor rentmeesterschap over de schepping waar het gaat om zorg voor de aarde heeft in
alle eeuwen minder aandacht gekregen dan gewenst. In onze geloofsbelijdenis belijden we dat God
de schepper is van hemel en aarde. De mensheid heeft de aarde uit Gods hand ontvangen, zal haar
bewerken om zichzelf in stand te houden en dient haar goed te bewaren.

Goed beheer en rentmeesterschap is nodig voor een rechtvaardige verdeling van natuurlijke
rijkdommen voor mensen nu en in de toekomst. God roept mensen op om de schepping te bewaren,
de medemens lief te hebben en deze te ondersteunen. Daarom doen we bijvoorbeeld mee aan
landelijke noodhulpacties, maar daar zou het niet bij moeten blijven: De diaconie wil zich inzetten
voor een grotere bijdrage aan duurzaam leven op verschillende manieren, die verder in deze notitie
worden belicht. De opdracht die wij daarin ervaren is: Met urgentie moet de mensheid werken aan
het bewaren van de schepping.
Duurzaamheid: de lijnen die ons binden met God, de schepping en de samenleving
Klimaat en duurzaamheid zijn onderwerpen die misschien in eerste instantie niet zo in de kerk thuis
lijken te horen, want in de kerk houden we ons met God en geloof bezig. Er is een verticale lijn naar
God, maar er is ook een horizontale lijn die wijst naar de wereld om ons heen. Als we de horizontale
en verticale lijn combineren, krijgen we een kruis - dat refereert aan Jezus Christus die met Zijn dood
het doodse overwon. Juist dit kruis, waarin God ons met hem en met elkaar verbindt, staat centraal
in deze notitie. Een nieuwe weg van leven vinden is nodig voor onze schepping. Het kruis gaat over
liefde, over genade, maar ook over verantwoordelijkheid en zorg. Wij voelen als diaconie de
verantwoordelijkheid én de inspiratie om de gemeente te ondersteunen in de zoektocht naar
mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid concreet vorm te geven.
Verantwoordelijkheidsbesef zet aan tot ‘groene stappen’
Verantwoordelijkheid voor nu en later vraagt om goede verdeling van lusten en lasten en goed
beheer over de aarde. Onderzoekers en wetenschappers zijn het er in grote meerderheid over eens
dat door onze uitputtende manier van gebruiken van de aarde er een gevaarlijke situatie van diepe
crisis is ontstaan. Drastische stappen zijn nodig, de toekomst vraagt daarom. Natuurlijk, de toekomst
is in Gods handen, maar als mensen geschapen naar Zijn beeld mogen we niet afzijdig blijven en
onverschillig afwachten. De diaconie steunt daarom het stapsgewijze proces op weg naar het worden
van een zo groen mogelijke kerk. Stappen die gezet kunnen worden, moeten worden gezet.
Duurzaamheid als opdracht: zorg voor elkaar en voor de schepping
We gaan als kerk werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping. We gaan elk jaar een
nieuwe ‘groene stap’ zetten, op weg naar het zijn van een duurzame, groene kerk. De diaconie wil
deze stappen niet alleen zetten, maar wil aansluiten bij de kerk-brede beweging die hierin gaande is.
Daarom gaat onze gemeente zich aansluiten bij de ‘Groene Kerk’. De ‘Groene Kerk’ is een initiatief
van Kerk in Actie en Tear. We gaan ervaringen delen en elkaar aanmoedigen. We gaan inspiratie
opdoen bij andere kerken. Maar we gaan ons niet committeren aan knellende convenanten. We
gaan uit van onze eigen situatie en beloven elkaar groene stappen te zetten. We gaan elkaar en de
omgeving laten zien dat geloof leidt tot zorg voor elkaar en voor de schepping. Immers de Bijbel
roept ook op om werk te maken van een rechtvaardige levenshouding en om te zien naar de naaste,
onze medemens. Daarbij komt de dienende rol van de diaconie naar voren.
Concreet op weg naar een Groene Kerk
Concreet ziet dat er zo uit: We kunnen ons afval nog beter gaan scheiden, themadiensten
organiseren, zwerfvuil ophalen, Fair Trade koffie, thee en Avondmaalswijn gebruiken, bij
verbouwingen en onderhoud aan onze gebouwen altijd ook duurzaamheidaspecten onder de
aandacht brengen, werken aan biodiversiteit in de kerktuinen, duurzame doelen en acties in binnenen buitenland steunen en elkaar motiveren tot duurzaam gedrag. Bovenal echter zullen wij God
bidden om steun in onze pogingen om de schepping te bewaren met de wens om zo een lichtend
voorbeeld te zijn.

Deze notitie zal na vaststelling in de diaconie ter informatie aan de wijkkerkenraden, het CvK en ter
vaststelling aan de AK worden aangeboden. Als de spirit van de nota breed wordt ondersteund kan
het predicaat ‘Groene Kerk’ worden aangevraagd en kan er een bordje op ons kerkgebouw komen dat
we een Groene Kerk zijn. Als Groene Kerk tonen we dat we onze verantwoordelijkheid willen nemen
en zijn daarop aanspreekbaar.
Het zal onze inzet zijn om dit bordje te laten plaatsen op de Oosterlichtkerk en het gebouw de
Voorhof bij de Dorpskerk. Door het monumentale karakter van de Dorpskerk zullen er veel
beperkingen zijn zodat het bordje Groene Kerk daarvoor waarschijnlijk niet verstrekt zal worden.
Als de inhoud van deze notitie in de Protestantse Kerk van De Bilt breed gedragen wordt, zal e.e.a.
ook verwerkt worden in de diaconale beleidsnota 2020-2025 waar momenteel aan gewerkt wordt.
Deze notitie zal dan als bijlage bij de nieuwe beleidsnota 2020-2025 worden opgenomen.
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Beleidsplan Diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt 2020-2025
De Zoon des mensen is gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. (Marcus 10:45)
Tegen zijn leerlingen zegt Jezus: “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten
dienen.” (Marcus 10:43)
Missie
Als christelijke gemeenschap is de Protestantse Gemeente De Bilt een dienende gemeenschap. Wij
dienen elkaar als gemeenteleden en wij willen de mensen in de wereld dienen, dat wil zeggen de
Biltse, de Nederlandse en de wereldgemeenschap.
Taken van diakenen
Diakenen zijn volgens Artikel V in de kerkorde van de Protestantse Kerk in het bijzonder geroepen
tot:
•
•
•
•

de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
diaconale aard.

Wat is Diaconie?
Met deze taakomschrijving als uitgangspunt geeft de diaconie het dienen van elkaar, van mensen
waar dan ook, heel concreet en zichtbaar vorm:
•

In de erediensten geven we vorm aan onze dienst door bij het Avondmaal brood en beker klaar
te maken, de tafel feestelijk te dekken en met onze medeambtsdragers brood en beker aan te
reiken aan onze medegemeenteleden. Wij zijn daarin dienstbaar zodat de gemeente haar
gemeenschap met de Heer en met elkaar kan vieren.

•

We helpen de gemeente om een dienstbare gemeente te zijn. Daarom zamelen we tijdens de
eredienst gaven in. Heel vaak geldelijke gaven via de collecte, soms gaven in natura. We helpen
de gemeente ook om voorbede te doen. Daarom reikt de Diaconie regelmatig onderwerpen voor
de voorbede aan. Onze voorbede is onze eerste daad van barmhartigheid aan de wereld voordat
wij haar feitelijk dienen. We helpen de gemeenteleden om dienstbare gemeenteleden te zijn,
daarom reiken we hen informatie aan over diaconaal werk en projecten dichtbij en veraf. Mede
door deze projecten geeft de Protestantse gemeente De Bilt vorm aan haar dienst in de (Biltse)
samenleving en de wereld.

•

We dienen elkaar en de wereld door te luisteren. De diaconie luistert naar de Ander en naar
anderen. Naar de Ander, de levende Heer, omdat Hij ons er steeds aan herinnert de naakten te
kleden, de hongerigen te voeden, degenen die dorst hebben te laven, genezing te zoeken voor
lammen en blinden, vluchtelingen te huisvesten en gevangenen te bezoeken. We luisteren naar
anderen om over hun nood te horen en waar we dat kunnen deze nood te verlichten. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om gemeenteleden die hulp nodig hebben, organisaties of inwoners in en
rond De Bilt die een beroep op ons doen, aandachtspunten die de Protestantse Kerk Nederland
ons aanreikt of ontwikkelingen die wij zelf waarnemen in de samenleving en ons tot actie voor
anderen aanzetten.

•

We dienen elkaar en de wereld door praktisch hulp te verlenen. Heel vaak is dat financiële en
materiële hulp. Op die manier delen we de gaven (tijd en geld) die de leden van de Protestantse
Gemeente De Bilt inbrengen zodat anderen geholpen kunnen worden.

•

Ook willen we dienen door vanuit ons geloof aandacht te geven aan duurzaamheid en
rentmeesterschap voor de aarde. Wij allen, maar met name miljoenen mensen in armere landen
zijn direct getroffen door de huidige ingrijpende klimaatverandering die droogte en
natuurrampen tot gevolg heeft en de bestaanszekerheid direct in gevaar brengt. Daar mogen we
niet onze ogen voor sluiten. We omarmen duurzaamheid en rentmeesterschap dan ook van
harte als een element met een diaconaal karakter. Zie hiervoor verder de beleidsnotitie ‘Op weg
naar een Groene Kerk’, die een bijlage vormt bij dit beleidsplan 2020-2025.

Visie (situatie waar we met elkaar naar streven)
De gemeenteleden van de Protestantse gemeente De Bilt, jong en oud, tonen in woord en daad
praktisch diaconaal bewustzijn en betrokkenheid. Zij komen op voor mensen in de knel dichtbij en
veraf en voor het behoud en verbetering van onze leefomgeving.
Organisatie College van Diakenen
De organisatie van de diaconie is geregeld in de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Zowel de Dorpskerk als de Oosterlichtkerk leveren vier of vijf diakenen. De diakenen zijn ook lid van
de kerkenraden.
Samen vormen de diakenen het College van Diakenen (CvD), dat zich bezighoudt met diaconaal
bestuur en beleid en de uitvoering van dat beleid. Het CvD behartigt alles wat met diaconaat te
maken heeft. Hier vinden plaats: de bezinning op het ambt, de toerusting en de visieontwikkeling.
Vanuit de kerkenraden zijn er diakenen afgevaardigd naar de algemene kerkenraad, die daar ook het
CvD vertegenwoordigen.
Een aantal uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan werkgroepen waarin ook niet-ambtsdragers
deelnemen, waaronder:
• Commissie Binnen/Buitenland voor de voorbereiding van de keuze van de collectedoelen
• Oogstdienstcommissie i.s.m. het pastoraat, voor de voorbereiding van de jaarlijkse ‘oogstdienst’
en verspreiding van ‘tasjes’ ter ondersteuning van gesprek en verbinding met onze oudere
gemeenteleden
• Raad van Kerken (WOD) – we nemen deel aan dit externe oecumenische platform
Het CvD komt maandelijks bijeen, met een zomerpauze in de maanden juli en augustus.
Het moderamen (dagelijks bestuur) van het CvD wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en
penningmeester (tevens vice-voorzitter) en een vierde lid. Het moderamen vergadert elke maand.
De taken van het moderamen zijn:
• Ontwikkelt beleid aan de hand van de richtlijnen van het CvD
• Doet beleidsvoorstellen aan het CvD
• Bereidt de vergaderingen van het CvD voor
• Handelt de dagelijkse zaken af binnen de kaders van het CvD
• Stelt aan de hand van het meerjarenbeleidsplan jaarlijks een werkplan op
• Draagt zorg voor de publiciteit

Activiteiten College van Diakenen
De diaconie wil zich richten op onderstaande activiteiten en aandachtspunten:
• Antennes ontwikkelen voor noden en diaconale thema’s
• Stimuleren diaconaal besef in de gemeente
• Het reageren op noodhulpverzoeken bij rampen (met eventuele verdubbeling)
• De mogelijkheid van individuele steun bij de gemeenteleden aanbieden
• Verzorgen van de tasjes voor ouderen rond de Oogstdienst
• Verzorgen van vakantietasjes voor kinderen uit arme gezinnen
• Financiering van de Adventsmaaltijd
• Medefinanciering van de slotmaaltijd na de Marktdag bij de Dorpskerk
• Collectedoelen vaststellen op voorstel van de Commissie Binnen/Buitenland
• Eindejaarsdoelen vaststellen i.s.m. de Commissie Binnen/Buitenland
• Organiseren van een diaconale dienst i.h.k.v. het Diaconaal Appèl
• Organiseren van diaconale gemeenteavonden
• Organiseren van kleinschalige diaconale evenementen als een duurzaamheidsmarkt
• Het initiëren, voorbereiden en ondersteunen van kleinschalige diaconale reizen (diaconale
bezoeken) vanuit de gemeente
• Het met elan van de grond krijgen van een bekend en omarmd diaconaal loket
• Stappen zetten in het kader van het worden en zijn van een Groene kerk
• Aandacht hebben voor bezinning en geloofsverdieping vanuit diaconaal perspectief
Financieel beheer en beleid 2020 - 2025
Naast een penningmeester uit eigen gelederen heeft de diaconie een administrateur/adviseur die
geen lid is van het CvD. Het is een voorrecht om ondersteuning te krijgen van de vakkundige en
stimulerende diensten van deze functionaris, momenteel in de persoon van dhr. Hans Oskam. Hij
verzorgt de boekhouding en beheert de ons toevertrouwde gelden en beleggingen. Gevraagd en
ongevraagd adviseert hij het College daarover.
De diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt heeft status van ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan doelen via de diaconie voor de gever aftrekbaar zijn
voor de belasting.
Het vermogen van de diaconie is voornamelijk belegd bij de Stichting Protestants Diaconaal Krediet
Nederland (PDKN) en bij Oikocredit. Per ultimo 2018 bedroeg het vermogen van de diaconie van de
Protestantse gemeente De Bilt (inclusief 12 hectare verpachte landerijen) € 1.364.488,-.
• PDKN-deelnemingen als belegging worden voortgezet.
• We nemen ons voor toe te werken naar een jaarlijkse groei van de Oikocredit portefeuille met
€10.000,- per jaar. Dit om het aandeel van belegde gelden in buitenlandse diaconale doelen
langzaam maar zeker te verhogen. Zodoende streven we naar een betere balans tussen
binnenlandse en buitenlandse beleggingen.
• Het College heeft voor deze totale beleidsperiode het doel om voor een bedrag van € 125.000,-op het vermogen in te teren.
• Naast de jaarlijkse uitgaven voor projecten, noodhulpverzoeken, gesteunde acties en individuele
‘omzien naar elkaar’ verzoeken willen we ook jaarlijkse onderhoudsbijdragen geven aan
partnerorganisaties uit diaconale reizen (voor een per partnerschap nader vast te stellen
periode). Zo heeft partnerschap blijvend waarde en inhoud.
• De diaconie stelt voor de duur van de beleidsperiode de volgende criteria/prioriteiten voor
collectedoelen, als input voor het jaarlijkse collecterooster van de Commissie Binnen/Buitenland:
a) Ca. 2/3 van de diaconale collecten betreft doelen in het buitenland
b) Ca. 1/3 van de diaconale collecten betreft doelen in het binnenland

c) Doelen met als oogmerk sociale duurzaamheid (steun aan slachtoffers van
klimaatverandering, natuurbeschadiging, uitputting van grondstoffen e.d.) hebben prioriteit
d) Voor twee doelen, één binnenlands, één buitenlands, wordt ieder kwartaal minstens één
keer gecollecteerd. Dit bevordert herkenbaarheid en het ‘volgen’ van enkele concrete
collectedoelen binnen de gemeente (punt d is goed te combineren met punt c).
Tenslotte
Als diaconie zien we ernaar uit om enthousiast door te gaan met de ons toevertrouwde taken.
We realiseren ons dat onze opvatting daarvan ambitieus is, maar we zullen doen wat kan. Daarbij
schromen we niet om zo nodig de realiteit onder ogen te zien en onze begrenzingen te erkennen.
We willen daartoe dichtbij de gemeenteleden staan, zichtbaar en toegankelijk zijn en waar mogelijk
concrete steun bieden. Onze activiteiten en beleidskeuzes willen we steeds goed toelichten en
uitleggen. We beseffen dat we daarbij de steun en het gebed van de gemeente en bovenal Gods
zegen hard nodig hebben.
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