Beleidsnota Diaconie van de Protestantse Gemeente te
Leusden 2016 – 2020.
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)
Als christelijke gemeenschap is de Protestantse Gemeente Leusden een dienende gemeenschap. Wij
dienen elkaar als gemeenteleden en wij dienen de wereld, dat wil zeggen de Leusdense, de
Nederlandse en de wereldgemeenschap.

Wat is Diaconie?
Het dienen van elkaar en de wereld geven we, als Diaconie, heel concreet en zichtbaar vorm.


In de eredienst van de PgL geven we vorm aan onze dienst door bij het avondmaal brood en
de beker klaar te maken, de tafel feestelijk te dekken en met onze medeambtsdragers brood
en beker aan te reiken aan onze mede gemeenteleden. Wij zijn daarin dienstbaar zodat de
gemeente haar gemeenschap met de Heer kan vieren.
In de eredienst helpen we de gemeente ook 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 projecten dichtbij en veraf. Mede door deze projecten geeft de PgL vorm
aan haar dienst in de (Leusdense) 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 herinnerd de naakten
te kleden, de hongerige te voeden, de degenen die dorst hebben te laven, genezing te zoeken
voor lammen en blinde, vluchtelingen te huisvesten en gevangenen te bezoeken.
We luisteren naar anderen om van hun nood te horen en waar we dat kunnen deze nood te
verkleinen.
Het kan hierbij gaan om gemeenteleden die hulp nodig hebben, inwoners van Leusden die
een beroep op ons doen, wat de Protestantse Kerk Nederland ons aanreikt als punten van
aandacht en wat wij zelf waarnemen in de samenleving.



Daarom dienen we elkaar en de wereld door praktisch hulp te verlenen. Heel vaak is dat
financiële en materiele hulp. Op die manier delen we de gaven (tijd en geld) die de leden van
de PgL inbrengen zodat anderen geholpen kunnen worden.

Organisatie
College van Diakenen
De organisatie van de diaconie is geregeld in de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
En heeft de ANBI status. Samen vormen de diakenen het College van diakenen, dat zich vooral met
bestuur en beleid bezighoudt.
De meeste uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan werkgroepen waarin ook niet-ambtsdragers
deelnemen. De diakenen zijn ook lid van de kerkenraad.
Het College van diakenen behartigt alles wat met diaconaat te maken heeft.
Hier vinden plaats: de bezinning op het ambt, de toerusting en de visieontwikkeling. Aan de hand van
de vastgestelde visie stelt het College richtlijnen/kaders vast waarbinnen het moderamen ('dagelijks
bestuur') beleid kan ontwikkelen en de werkgroepen hun taken kunnen uitvoeren.
Het College neemt besluiten over zaken die uitgaan boven de bevoegdheden van het moderamen en
de werkgroepen. Het komt maandelijks bijeen, met een zomerpauze in de maanden juli en augustus.
Een belangrijke taak van de diaconie is de zorg voor de armen. Deze zorg geldt plaatselijk,
maar ook wereldwijd. We werken aan de hand van een model van concentrische cirkels. De binnenste
cirkel wordt gevormd door de leden van onze gemeente. De tweede cirkel wordt gevormd door de
Leusdense samenleving, de buitenste cirkel bestaat uit de Nederlandse samenleving en de
wereldgemeenschap.
Het model van de concentrische cirkels wordt uitgewerkt met behulp van een aantal deelraden of
commissies




Voor de zorg in de eigen gemeente werkt het Gemeentediakonaat
Voor de heel acute zorg (vaak schuldhulpverlening) die mensen soms nodig hebben,
is er het eigen Interventiefonds en het Noodfonds Leusden van de gezamenlijke kerken
en de burgerlijke gemeente;
Voor de zorg wereldwijd is ZWO actief.

Bij zijn activiteiten krijgt het College van Diakenen advies van de ABCD-commissie
(Advies Binnenland Commissie Diaconie).
Het College van Diakenen wordt door een lid vertegenwoordigd in het moderamen van
de kerkenraad

Moderamen
Het moderamen wordt gevormd door een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het moderamen vergadert elke maand, of minder als dat kan.
Het moderamen:









ontwikkelt beleid aan de hand van de richtlijnen van het College van Diakenen;
doet beleidsvoorstellen aan het college;
bereidt de vergaderingen van het college voor;
handelt de dagelijkse zaken af;
stelt aan de hand van het meerjarenbeleidsplan jaarlijks een werkplan op;
kan vragen voorleggen aan de werkgroepen voor advies en beleidsvoorbereiding;
draagt zorg voor de publiciteit;
coördineert en stimuleert de werkgroepen en kan ook specifieke opdrachten
delegeren naar 'taakgroepen'.

Werkgroepen en fondsen
De diaconie kent de volgende werkgroepen en fondsen:


Gemeentediakonaat Marcuskerk











Gemeentediakonaat Dorpskerk
Jeugd- en jongerendiaconaat
Interventiefonds
Noodfonds
Vakantiefonds
Stichting Timon
Ontmoetingshuis
Taakgroep eredienst
ZWO

Alle diakenen hebben een speciale taak en zijn alleen of met anderen lid van een werkgroep.
De werkgroepen adviseren het College en/of voeren taken namens het College uit. In iedere
Collegevergadering wordt de actuele stand van zaken gemeld. De werkgroepen zelf worden jaarlijks
bij toerbeurt in de College vergadering uitgenodigd. Zij geven dan verslag van de werkzaamheden.
Beheer van onroerend goed
De diaconie bezit een boerderij, ca. 52 ha landbouwgrond en 1 ha. bosgrond verkregen uit
het testament van Maatje Arissen in 1746. Deze onroerende goederen liggen in de gemeente Woudenberg. De boerderij en de landbouwgronden zijn verpacht. De pachtopbrengsten
worden gedeeltelijk aangewend voor de kosten van beheer en reserve onderhoud boerderij.
Het resterende deel komt ten goede aan de algemene middelen van de diaconie en wordt
jaarlijks besteed aan diverse gezamenlijke diaconale doeleinden. In het bosperceel is door
het Utrechts landschap een paddenpoel aangelegd.
Publiciteit
Publiciteit is onder meer om gemeenteleden te informeren over het werk van de diaconie.
Daarnaast is het bedoeld om de gemeenteleden bewust te maken van de problemen die in
de samenleving voorkomen. Hierbij zijn alle diakenen o.a. in de wijkkerkenraden betrokken.
De middelen die gehanteerd worden om één en ander duidelijk te maken zijn mededelingen
in het Leusder Kerkblad, de nieuwsbrief en informatiefolders. Incidenteel wordt er een
mededeling gedaan via de beamers in beide kerken. Bij de publiciteit wordt nauw
samengewerkt met de Taakgroep PR en Communicatie.
Financiële dienstverlening
Enkele belangrijke onderdelen van deze dienstverlening zijn:








De afdracht van de opbrengsten van collectes, in het bijzonder die aan Kerk in Actie;
Het bestemmen van de giften en voorstellen voor kwartaalprojecten
Noodhulpverlening (extra collectes);
Beheer van onroerend goed;
Deelname aan het Noodfonds Leusden.
Eigen interventiefonds
Ondersteuningsfonds

Jaarlijks geeft de diaconie giften uit het ondersteuningsfonds aan instellingen en organisaties in de
burgerlijke gemeente Leusden en/of direct omliggende gemeenten zoals de voedselbank en
Jeugddorp de Glind. De ABCD-commissie geeft advies bij deze onderdelen van dienstverlening.

Plaatselijk werk

De diakenen zorgen uiteraard voor de diaconale activiteiten rondom de eredienst zoals de
organisatorische aspecten rond het collecteren en de Avondmaalsvieringen. In de diensten
waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, verzorgen de diakenen samen met de predikant
en een van de dienstdoende ouderlingen (Marcuskerk) het avondmaal. In beide kerken
worden ‘lopende vieringen’ gehouden. Op Goede Vrijdag wordt in de Dorpskerk het HA aan
tafels gevierd. Diaconie is vertegenwoordigd in de Taakgroep Eredienst.
De fondsen en werkgroepen richten zich vooral op de plaatselijke diaconale dienstverlening.
Gemeentediakonaat Leusden
Het Gemeentediakonaat Leusden is in 1975 ingesteld door de Hervormde en Gereformeerde
Diaconie ter bundeling en gezamenlijke begeleiding van diaconale activiteiten door gemeenteleden.
Gemeentediakonaat Leusden bestaat Gemeentediakonaat Dorpskerk en Gemeentediakonaat
Marcuskerk Het Gemeentediakonaat organiseert een groot aantal praktische activiteiten zoals:
bloemendienst, kinderoppas, kerktaxi, begeleiding van bewoners van
de Lisidunahof, ouderenwerk en verpleeghuisbezoek, ondersteuning mantelzorgers door
vrijwillige hulpdienst.

Jeugd- en Jongerendiaconaat
De doelstelling van het jeugd- en jongerendiaconaat is jongeren in de leeftijd van circa 10-25
jaar te betrekken bij het diaconale werk. Dit kunnen diverse projecten zijn: o.a. helpen collecteren,
acties goede doelen en vrijwilligerswerk. De bedoeling is jongeren op deze wijze te
laten zien, dat het heel verrijkend kan zijn om iets voor je medemens te doen.

Noodfonds Leusden
Samen met de andere Leusdense kerken en de burgerlijke gemeente verzorgt het Noodfonds eenmalige financiële steun in de vorm van een renteloze lening of gift. Voorwaarde is
dat niet op andere wijze financiële hulp kan worden verkregen en dat men in Leusden woonachtig is. Aanvragen om hulp diaconie@pgleusden.nl of via het formulier Schuldhulpverlening op
de website van de gemeente Leusden.

Interventiefonds
Met het interventiefonds heeft de diaconie de mogelijkheid om in acute noodsituaties snel
financiële hulp te bieden. Dat kan in de vorm van een gift, maar ook in de vorm van een
lening. In de volgende situaties kan hulp worden geboden:






Bijzondere kosten om bijstand te verkrijgen of werk te vinden
Bijzondere kosten voor studie, stage of onderdak
Bijzondere kosten van de kinderen bij ziekte en of beperking
Bijzondere kosten om alimentatie te verkrijgen
Bijzondere kosten bij ziekte, beperking of eenzaamheid

Het gaat om bedragen vanaf 200 tot 1000 euro.
Informatie of aanvragen van hulp via diaconie@pgleusden.nl

Vakantiefonds
Dit fonds ontstond nadat de diaconie in 2000 twee vakantiebungalows die haar eigendom
waren, verkocht. Van de boekwinst van deze verkoop is een fonds gevormd. Uit het fonds worden
uitkeringen gedaan aan minder draagkrachtige gemeenteleden voor een vakantie in ons eigen land.
Ook andere inwoners uit Leusden kunnen hier een beroep op doen, zij het dat eigen gemeenteleden
voorrang krijgen. Aanvragen via
diaconie@pgleusden.nl

Ontmoetingshuis
Elke vrijdag is het Ontmoetingshuis (in het Jeugdhonk, Hamersveldseweg 100) open van
10.00 tot 12.00 uur.
Het is een plaats waar Leusdenaren afkomstig uit verschillende landen (waaronder ook
Nederland) een praatje kunnen maken en elkaar kunnen leren kennen. Ook alleenstaande
ouderen (ook uit Nederland) zijn van harte welkom. Het Ontmoetingshuis valt onder de
stichting Voor Leusden.




Hebt u een hulpvraag? Dan kunt u advies krijgen. De Ombudsman/vrouw houdt
er spreekuur.
Wilt u uw kleding herstellen? Er zijn naaimachines en mensen die u kunnen helpen.
De koffie en thee zijn gratis.

Stichting Timon
De stichting Timon is een door verschillende kerken bestuurde instelling voor hulpverlening
aan jongeren en jongvolwassenen. De diaconie heeft zitting in de adviesraad en verstrekt een jaarlijks
te bepalen financiële bijdrage ten behoeve van de vestiging in Amersfoort.

Regionale en landelijke diaconie.
Enkele keren in het jaar wordt gecollecteerd voor een instelling/goede doelen in de Leusden of directe
omgeving.
Diaconie op wereldniveau
Deze activiteiten zijn gericht op de minderbedeelden buiten Nederland. De gemeente kan
een bijzondere bijdrage leveren door ondersteuning van diverse acties, bijvoorbeeld het inzamelen van goederen, het organiseren van schrijfacties, verkoop derdewereldproducten en
dergelijke. Natuurlijk wordt voor diverse acties ook geld ingezameld. Ieder jaar kunnen dat
weer andere landen en doelgroepen zijn.
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Van 1992 tot en met 2002 kenden de Hervormde Gemeente Leusden en de Gereformeerde
Kerk Leusden een ZWO-groep. Op 1 december 2002 werd de ZWO-groep een orgaan van
de Protestantse gemeente te Leusden. De werkgroep heeft als doel het bewustmaken van
de gemeente voor het werk van de Zending en Werelddiaconaat en bestaat uit meerdere
subwerkgroepen.
Gezien de taakopdracht en de omvang vormt ZWO een eigen werkgroep.

Jaarplan 2016
De hierboven beschreven werkwijze brengt de continuïteit van het diaconale werk van de PgL in
beeld. In 2016 zijn er een aantal zaken die bijzondere aandacht vragen.



Dienstverlening aan de leden van de PgL krijgt nu vorm in het Gemeentediakonaat. Het
Gemeentediakonaat is nu gesplitst in een Gemeentediakonaat Dorpskerk en een
Gemeentediakonaat Marcuskerk.
Het is het streven om in 2016 te komen tot één Gemeentediakonaat voor de PgL. Dit maakt
het mogelijk om de onderscheiden activiteiten op elkaar af te stemmen. Tijd van vrijwilligers is
een kostbaar goed, door het samen gaan van deze twee vormen van Gemeentediakonaat
gaan we zorgvuldiger om met de tijd die vrijwilligers geven aan dit werk.
Daarnaast is de PgL één gemeente, we hebben één Diaconie dus ook één
Gemeentediakonaat.



Via het beheer van het vastgoed van de Diaconie willen we er voor zorgen dat er tot in de
verre toekomst een mogelijkheid bestaat om de armen van Leusden te ondersteunen.
In de zomer van 2016 leggen we aan de kerkenraad en de gemeente een advies neer hoe of
er op de beste manier gebouwd kan worden aan een continue voorziening.



De komst van een grote stroom vluchtelingen gaat niet aan Leusden voorbij. Als Diaconie
nemen we onze verantwoordelijkheid om deze (nieuwe) inwoners van Leusden een
volwaardige plek in ons dorp te geven. Via de inzet van vrijwilligers dragen we bij aan de
integratie van deze nieuwe inwoners van onze gemeente en ondersteunen we hen om in hun
plek in ons dorp in te nemen.
Dit doen we samen met de Raad van Kerken, de burgerlijke gemeente en iedereen die
bijdraagt aan de opvang van deze groep nieuw ingekomenen.

