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1. Inleiding en verantwoording
Met het beleidsplan Diaconie van de Protestantse Gemeente Lochem (PGL) willen we richting geven
aan het werk van de diaconie en de diaconale kerkgemeenschap. Het beleidsplan is een vervolg op
het beleidsplan Diaconie 2011-2015 en is voor 5 jaar opgesteld. Daarnaast wordt in werkplannen
de uitvoering beschreven voor een termijn van 1 of 2 jaar. Zo kunnen we over meerdere jaren onze
voornemens tot uitvoering brengen.
2. Visie en doelen
In de kerkorde van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) staat over de diaconie:
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.
(Kerkorde artikel X lid 3).
Voor onze kerkgemeenschap hebben we voor de diaconie en de commissie Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), tezamen de taakgroep Dienen, de
volgende doelen.
De diaconie heeft tot doel:
- Helpen waar geen helper is
- Verbindend element zijn tussen hulpbehoefte en hulpaanbod
- De gemeente betrekken bij diaconale taken
- De gemeente stimuleren in oppakken van diaconale verantwoordelijkheid
Diaconaat, zowel lokaal als wereldwijd, heeft tot doel:
- Mensen in nood helpen
- Een duurzaam beheer van de aarde en haar hulpbronnen te bevorderen voor de huidige en
de toekomstige generaties
Zending heeft tot doel:
- Ondersteunen van missionair werk en van theologische toerusting van partnerkerken
wereldwijd
- Samenwerken daar waar in de wereld de nood het hoogst is
3. Organisatie Diaconie333
De diaconie is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). De inrichting en verantwoording
m.b.t. ANBI is te vinden op de website www.kerklochem.nl.. De bronnen van de financiële middelen,
de afspraken over de besteding en de verantwoording van de financiën zijn te vinden in bijlage 1.
De diaconie omvat de taakgroep Dienen en de commissie ZWO. De taakgroep Dienen bestaat uit zes
diakenen. De taakgroep Dienen vergadert ca. tien keer per jaar en de commissie ZWO zes keer per
jaar. Een aantal vergaderingen wordt gezamenlijk gepland. De diakenen zijn lid van de kerkenraad.
De taakgroep Dienen heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter doet
de algehele coördinatie, stelt de agenda samen in overleg met de secretaris en maakt het overzicht
met collectedoelen en een rooster indeling diakenen. Tevens neemt hij deel aan de kleine
kerkenraad. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen en de algemene
correspondentie. De penningmeester zorgt voor de begroting, de afwikkeling van de financiën en de
financiële vastlegging.
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4. Activiteiten
Voor de uitvoering van haar taken beschikt de diaconie over een groot aantal vrijwilligers.
Voorbeelden hiervan zijn de werkgroep autovervoer en de werkgroep kerktelevisie. De taak van de
diaconie is om deze activiteiten te volgen en daar waar nodig te ondersteunen.
4.1 functioneren binnen de kerkdienst
Binnen de eredienst zijn er verschillende activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de
diaconie vallen. Er is een handreiking voor ambtsdragers in erediensten Gudula Kerk en Witte Kerk
(versie 2015)
Eredienst:
- aansteken paaskaars, welkom heten kerkgangers en uitdelen liturgie en zondagsbrief
- mede voorbereiden avondmaalsviering en dienst doen aan de tafel van de Heer
- inzamelen van de diaconale gaven van de gemeente
- informeren over de collectedoelen
4.2 functioneren binnen de kerkelijke gemeente
Diaconale functies binnen de kerkelijke gemeente zijn:
- directe hulpverlening
- mede voorbereiden diaconale vakantieweken, werkgroep IKA
- organiseren jaarlijkse seniorenreisje
- bijdrage leveren aan het maandblad Samenspraak en de website van activiteiten, goede
doelen en acties.
- informeren gemeenteleden twee keer per jaar tijdens gemeenteledenbijeenkomsten,
waaronder jaarverslag en financiële verantwoording
4.3 functioneren binnen de gemeente Lochem
Diaconale functies binnen de gemeente Lochem zijn:
- directe hulpverlening en noodhulp gebeurt via Stichting Hulpverlening Lochemse
Geloofsgemeenschappen (SHLG)
- directe hulpverlening en noodhulp anders dan via SHLG
- actieve bijdrage aan de voedselbank Zutphen door inzamelingactie voor de voedselbank,
financiële ondersteuning en de diaconale tuin ‘Het beloofde Land’.
- extra ondersteuning van deelnemers voedselbank
4.4 functioneren binnen Nederland
- bijdragen aan INLIA (vluchtelingenorganisatie)
- bijdragen aan hulporganisaties NGO (non-profit/ gouvernementele organisaties)
- volgen richtlijnen PKN en Kerk in Actie m.b.t projecten en activiteiten

4.5 Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
ZWO maakt veelal gebruik van de aangedragen projecten door Kerk in Actie. Jaarlijks terugkerende
activiteiten zijn o.a.:
- verzorgen van paasgroeten en adventschrijfactie door gemeenteleden voor gevangenen in
binnen- en buitenland
- financiële ondersteuning van een uitgekozen project t.b.v. hulp in de wereld
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-

fondsenwerving middels ZWO-balans, inzameling postzegels en ansichtkaarten
spaardoosjesaktie tijdens de veertigdagentijd
verstrekken van informatie m.b.t. ZWO in Samenspraak

In bijlage 2 zijn de taken van ZWO en informatie over Kerk in Actie te vinden.

Beleidsvoornemens
Voor de periode 2020-2025 hebben we de volgende prioriteiten.
Continuïteit bemensing diaconie
- nieuwe diakenen en diaconale vrijwilligers zoeken en inwerken. Overdragen van lopende
activiteiten zoals de jaarlijkse seniorenreis en de voedselbank. Scholing via landelijke aanbod
PKN.
Communicatie
op de hoogte zijn en weten van wat er binnen de taak-, werkgroepen gebeurt. Afstemmen
en elkaar inspireren door geplande ontmoetingen.
Jeugd
- samenwerken met de taakgroep Jeugd voor het betrekken van jongeren bij de kerk en
erediensten.
Diaconale inzet in de gemeente Lochem
- inzicht hebben in de sociale kaart van Lochem en warme contacten onderhouden met
gemeente, sociale instanties en verzorgingsinstellingen.
Legaten
- onderzoeken en uitvoeren opdrachten voortkomend uit ontvangen legaten.
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Bijlage 1 Financiën
De Diaconie ontvangt de financiële middelen uit de volgende bronnen:
- collecten
- de jaarlijkse ZWO-bijdrage
- bijzondere acties
- giften
- legaten
- inkomsten uit eigen middelen
De opbrengst van collecten wordt als volgt besteed:
- de opbrengst uit ‘bestemmingscollecten’ wordt integraal overgemaakt aan het vooraf
bekendgemaakte doel;
- opbrengsten uit diaconale collecten zonder speciale bestemming worden aan de algemene
middelen van de Diaconie toegevoegd.
Jaarlijks wordt in de informatie bij de ZWO bijdrage aangegeven waaraan het geld dat wordt
ingezameld zal worden besteed.
De inkomsten uit bijzondere acties zijn bestemd voor een vooraf bekend doel.
Ontvangen giften worden toegevoegd aan de algemene middelen. Heeft de gever een doel gesteld
aan de gift, dan wordt dit doel gerespecteerd, voor zover in overeenstemming met de doelstellingen
van de Diaconie.
Legaten die ontvangen worden gaan naar de algemene middelen. Heeft de gever een bestemming
aan het legaat verbonden dan wordt deze bestemming gerespecteerd voor zover in
overeenstemming met de doelstellingen van de Diaconie.
Bij het ontvangen van een legaat zal de taakgroep zich inzetten om een doel te vinden waaraan het
legaat integraal besteed kan worden. Het streven is om afgebakende projecten te financieren uit
legaten.
Inkomsten uit eigen middelen zijn b.v. renteopbrengsten of vruchtgebruik uit legaten. Deze
inkomsten komen ten goede aan de algemene middelen.
Het financiële beleid is er op gericht dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. De stille
reserves (‘levend geld’) van de Diaconie bedragen maximaal twee maal het jaarinkomen uit diaconale
collecten (gemiddeld over de laatste 5 jaar). Ze kunnen ingezet worden in lange lopende leningen
welke diaconale doelen ondersteunen. Dit zijn te allen tijden leningen met een laag risico.
Als het eigen vermogen meer is dan de gewenste stille reserves zal dat overschot op een dergelijke
wijze worden gebruikt dat ook het diaconaal functioneren van de PGL als kerkelijke gemeenschap er
door bevorderd wordt. Eventueel voorgaand door overleg met de kerkenraad.
Dit vermogen wordt in afwachting van een bestemming belegd bij financiële instellingen waarvan het
beleid in overeenstemming is met de diaconale doelstellingen. De hoogte van het rendement op
eigen vermogen is hieraan ondergeschikt.
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad. Eveneens
jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad en aan de PGL-leden (in Samenspraak)
van inkomsten, uitgaven en reserves middels rekening en balans.
Voor de beoordeling van financiële hulpaanvragen door individuen of door organisaties worden
toetsingscriteria gehanteerd.

5

Bijlage 2 Taken Commissie ZWO en Kerk in Actie

januari 2020

Het versturen van Paasgroeten - In de tijd voor Pasen wordt aan gemeenteleden de mogelijkheid
gegeven om een Paasgroet naar een gevangene in binnen- of buitenland te sturen. Niet omdat we
over hun misdaden heenstappen, maar om de mens achter de gevangene te blijven zien. Organisatie:
Kerk in Actie samen met Amnesty, Epafras, Justitiepastoraat en het Boekencentrum.
Schrijfacties - Via de zomer- en adventsschrijfacties willen we mensen en organisaties, die opkomen
voor hun medemens, een hart onder de riem steken. Hen laten weten dat ze er niet alleen voor
staan. (I.s.m. Amnesty International.)
Kerkdiensten -Tweemaal in het jaar is er een ZWO-themadienst (februari en november). Tijdens
deze diensten komen verschillende aspecten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking aan de orde. Deze diensten worden mede voorbereid door leden van de
commissie.
ZWO-bijdrage - Ieder jaar in januari, wordt door de commissie de ZWO-bijdrage voorbereid en
uitgevoerd.
Kerk in Actie - De commissie doet mee met de campagnes van Kerk in Actie tijdens de
Veertigdagentijd. In 2020 wordt dat de campagne ‘Sta Op’.
Missionair en Diaconaal aandeel - De ZWO-commissie draagt zorg voor het bijeenbrengen van het
missionair en diaconaal aandeel buitenland. Zij doet dit door het organiseren van de ZWO-bijdrage
en het inzamelen van postzegels en ansichtkaarten. En soms ook ook oude mobieltjes en lege
cartridges.
Samenwerking - De commissie ZWO zoekt samenwerking met Lochemse organisaties, die ook
werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Zij doet dit ondermeer door:
- Deel te nemen aan de Goede-Doelenmarkt t.b.v. Kinderen en de Knel (zie onder).
- Samen te werken met de Wereldwinkel op het gebied van voorlichting en eerlijke handel.
- In overleg met Amnesty International de schrijfacties te plannen.
Bewustwording - D.m.v. de voorbereiding van twee ZWO-diensten samen met de dienstdoende
predikant. En doorgeven van informatie over het werk van Kerk in Actie m.b.t. ZWO via Zondagsbrief
en Samenspraak.
Kerk in Actie staat voor het volgende:
Kinderen in de Knel - Via hun kinderprogramma Kinderen in de Knel ondersteunt Kerk in Actie lokale
organisaties in het buitenland, die opkomen voor werkende kinderen, straatkinderen, seksueel
uitgebuite kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in gevangenissen of oorlogssituaties
leven of in samenlevingen met aids. Met name kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun
waarde worden gelaten, krijgen steun.
Zending in de 21e eeuw - Vroeger was zending 'met een Bijbel onder de arm de rimboe in'. In onze
tijd is zending tweerichtingsverkeer. Als christenen kunnen we elkaar wereldwijd inspireren en
versterken. Die gezamenlijkheid zoekt Kerk in Actie. We vinden onderlinge verbondenheid en
samenwerking van geloofsgemeenschappen belangrijk. We ondersteunen partnerkerken met
financiën en soms ook menskracht, vooral in die gebieden waar geloofsgemeenschappen kwetsbaar
zijn door geweld, onrecht en armoede. Wij bouwen samen aan levendige en gastvrije
geloofsgemeenschappen waar bevrijding, verzoening en bemoediging ervaren kan worden.
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Geloven - Samen met onze partners geloven wij in gemeentes die levendig en gastvrij zijn. We
geloven dat samenwerking tussen verschillende volken, kerken en religies vrede en verzoening
mogelijk maakt. We geloven dat het Evangelie overal ter wereld verzoening en bevrijding kan
brengen.
Verbonden zijn - Wij maken deel uit van een wereldkerk. Wij vormen één gemeenschap met
medechristenen buiten onze Nederlandse grenzen. Hun verdriet en hun vreugde raken ook ons. En
andersom. Wij kunnen ons laten inspireren door talloze voorbeelden van ‘geloofshelden’ in het
Zuiden. Zij mogen delen in onze rijkdom. In het geloof zijn we met elkaar verbonden en versterken
we elkaar.
Gedragen worden - We geloven dat het vuur dat met Christus begon, een vuur is dat nooit meer
dooft. Dat vuur willen we doorgeven, zodat mensen, waar en wie ze ook zijn, vanuit het Evangelie
bevrijding, verzoening en bemoediging ervaren. Wij weten ons bij deze opdracht gedragen door de
kracht van de Heilige Geest, die ons oproept tot getuigenis, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen
van gerechtigheid.
Het zendingswerk dat u kunt steunen - Het zendingswerk van Kerk in Actie richt zich op het
uitdragen van het Evangelie, het opbouwen van geloofsgemeenschappen en op verzoening en vrede.
Dat doen we overal op de wereld. In ruim 45 landen steunen we meer dan 200 kerken en christelijke
organisaties met hun zendingswerk. Wij hebben elk jaar zo'n 10 miljoen euro nodig voor dit werk.
Lees meer over de zendingsprojecten die u kunt steunen. Lees meer over de collectes voor zending in
de kerk. www.kerkinactie.nl
Uitgezonden medewerkers - Kerk in Actie heeft ruim twintig medewerkers uitgezonden naar het
buitenland. Wij zenden alleen mensen uit op verzoek van onze lokale partners. Vaak gaat het om
theologiedocenten. Onze uitgezonden medewerkers leren zelf ook veel van hun contact met
christenen uit andere culturen. Deze ervaringen nemen zij mee en dragen zij uit bij hun terugkeer
naar Nederland. Ook zó willen wij bijdragen aan een wereldwijde gemeenschap van christenen.
Bekijk welke medewerkers op dit moment zijn uitgezonden door Kerk in Actie op www.kerkinactie.nl
Werelddiaconaat - Kerk in Actie voegt de daad bij het woord, zoals de Bijbel ons leert. Wereldwijd
verlenen we via zusterkerken en lokale christelijke organisaties hulp waar geen helper is. Want zij
kennen de omstandigheden waarin gewerkt wordt beter dan wie ook. Bovendien zijn wij door het
geloof met hen verbonden.
Dit werelddiaconale werk van ICCO & Kerk in Actie heeft drie hoofddoelen:
voorzien in basisbehoeften als gezondheidszorg, voedsel, schoon drinkwater en onderwijs;
opkomen voor democratisering en vrede;
werken aan een betere economische positie van mensen in ontwikkelingslanden, door
duurzame en rechtvaardige economische activiteiten.
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