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1. Missie
• 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. (aldus de kerkorde)
• Barmhartigheid betekent goed doen, omdat je meeleeft met anderen. Bij gerechtigheid gaat het erom
dat er ook iets aan de oorzaak van het kwaad wordt gedaan, dat de structuur ten goede gekeerd wordt.
”Ontferming over” en” zorg voor” de naaste, dichtbij en ver weg, is een opdracht voor iedere christen.
• Wat we ‘om niet’ hebben ontvangen is bedoeld om ‘om niet’ door te geven. We zijn geroepen om te
delen en te getuigen van wat ons door God geschonken is en wat bedoeld is voor alle mensen.

• In diaconale zin geeft deze opdracht de gemeente de taak om te werken aan een rechtvaardige
samenleving, zoals God die bedoeld heeft.
• De gemeente delegeert het organiseren van deze taak aan het College van Diakenen, maar dit ontslaat
de gemeenteleden niet om diaconaal bezig te zijn.

2. Visie
• Om onze missie als College van Diakenen vorm te geven, willen we :
• Er naar streven een “Diaconale gemeente” te zijn.
• Nood signaleren en hulp bieden dichtbij en ver weg, passend binnen onze opdracht en mogelijkheden.
Zowel incidenteel, structureel en projectmatig.
• Een meerjarenplan hebben en jaarlijks een actieplan voor het komende jaar, beide goed te keuren in de
kerkenraad. Jaarlijks onze activiteiten evalueren en waar nodig nieuwe activiteiten starten en andere
activiteiten stoppen. Altijd een actueel overzicht van onze activiteiten beschikbaar hebben.
• Dat de leden van de Protestantse Gemeente Veldhoven betrokken zijn bij het diaconale werk, dat ze
geïnformeerd zijn over de diaconale activiteiten, actief zijn in het signaleren van behoeften (alle
gemeenteleden zijn de ogen en oren van het College van Diakenen) en als vrijwilligers beschikbaar zijn
voor het uitvoeren van verschillende diaconale taken.
• Bijdragen aan het beleidsplan van de Protestantse gemeente Veldhoven en specifiek aan het diaconale
hoofdstuk van het projectplan ”Vernieuwen doe je aan de randen” (zie volgende slide)
• Goede afstemming en contact hebben met de vele relevante organisaties waarmee we doelstellingen
delen, zowel in de landelijke PKN organisatie, in de gemeenten Veldhoven, Bladel en Eindhoven en bij
de PKN gemeenten in de Kempen. Dit leidt er ook toe dat we niet alles zelf hoeven te organiseren, maar
kunnen samenwerken en waar mogelijk kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties.
• Zorgen voor voldoende financiële middelen en vrijwilligers om de hulp te bieden waar die volgens ons
actieplan nodig is.

Uit: Projectplan “Vernieuwen doe je aan de randen”
2.2 Ontwikkeling van het diaconaat

Eén van de focuspunten in het Meerjarenplan 2017-2020 is verder ontwikkelen van de Immanuelkerk tot een ontmoetingsplaats op alle dagen.
Het gebouw als ontmoetingsplaats krijgt meer en meer invulling doordat ook andere groepen er gebruik van maken.

We onderscheiden de volgende actiepunten:
1. Aansturen samenwerking met RK-parochie Christus Koning en Geloofsgemeenschap OASE .
•
•
•

Actie Samen verder
Straatpastoraat
Armoede herkenning binnen Veldhoven

De geel gemarkeerde regels zijn nieuwe
potentiële acties.
•

2. Jongerendiaconaat
•

Hoe betrek je jongeren bij ”Hulp dicht bij” en “Hulp ver weg”

3. Ondersteuning eigen College van Diakenen
•
•
•
•

Training leden
Meedenken 40 dagentijd/adventstijd projecten
Organiseren Witte donderdag maaltijddienst
Organiseren thema diensten

•
•

Over de diaconale maaltijden (Eat & Meet) is al
besloten dit te gaan opstarten (vertraagd door
corona crisis)
Armoede herkenning in Veldhoven (samen
met Oase), hier zijn contacten gelegd met de
buurt d Ekker
Jongeren diaconaat gaat verkend worden

4. Verbinding zoeken tussen Diaconie en andere organisaties binnen de gemeente Veldhoven
•
•
•

Als het gaat om armoede en eenzaamheid
Ondersteunen bij organiseren advents- en lentemiddag
Opzetten Diaconale maaltijden voor mensen met een klein budget of mensen die het gezellig vinden samen te eten

• Resultaat:
1. De Immanuelkerk heeft i.s.m. de gemeente Veldhoven en de andere belangroepen meer zicht op het armoedevraagstuk binnen de
gemeente Veldhoven. Focus ligt op de wijk D’n Ekker. Dat is de wijk waarin de Immanuelkerk staat.
2. Het College van Diakenen is op volle sterkte. Zij verstevigt het diaconale bewustzijn binnen de Immanuel kerk. De Immanuel kerk
organiseert activiteiten t.b.v. de doelgroepen.

3. Organisatie
• Het College van Diakenen bestaat uit de volgende functies:
•
•
•
•

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Notulist
2 Leden en 1 projectadviseur voor Helpen Dichtbij
2 Leden voor Helpen Ver weg (waarvan 1 ook Secretaris CvD is)
2 Leden vanuit Bladel

• Het College van Diakenen vergadert minimaal 5 keer per jaar. Hiervan worden notulen gemaakt en gedeeld.
• Verder is er 5 keer per jaar actieoverleg over concrete activiteiten. Hiervan wordt een actielijst bijgehouden.
• Daarnaast zijn er vele vrijwilligers en organisatoren voor activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van
het College van Diakenen vallen
• Aangewezen leden van het College van Diakenen zijn vertegenwoordigd in de Bestuurs Werkgroep (BW),
Kerkenraad (KR), Diaconaal Kempen overleg, Diaconaal inloophuis ‘t Hemeltje in Eindhoven en als
contactpersoon voor activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen vallen

4.1 Huidige Situatie |Helpen Dichtbij
• Onze kernactiviteit is het gemeentediaconaat met als aandachtsgebied armoede.
Wij willen graag mensen helpen die op financieel of sociaal gebied een steun in de rug nodig
hebben.

• Alle gemeenteleden kunnen zelf contact met ons opnemen voor ondersteuning. Misschien kennen zij
nog iemand anders uit onze kerkelijke gemeente of de gemeente Veldhoven die hulp nodig heeft. Deze
persoon mag ook altijd contact met ons opnemen, maar is de drempel te hoog, dan kunt u dit namens
deze persoon doen.
• Wij hebben ook contact met een aantal instanties binnen de gemeente Veldhoven die we kunnen
benaderen voor hulp indien nodig, zoals de Voedselbank, Stichting Leergeld, Bureau Sociaal Raadslieden,
Cordaad en Stichting Present
• We zijn zowel bestuurlijk als praktisch nauw betrokken bij het diaconaal inloophuis ‘t Hemeltje in
Eindhoven

• Onder de paraplu van Helpen Dichtbij vallen een aantal praktische zaken, zoals de autodienst,
bloemengroet, avondmaal, soos, kinderkledingbeurs, adventsmiddag, witte donderdag
maaltijddienst en de diaconale themadiensten.

4.2 Huidige Situatie | Helpen ver weg
• Met ‘Helpen ver weg’, proberen wij een steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger samenleving wereldwijd.
We ondersteunen diverse projecten financieel.
We willen onze gemeenteleden betrekken bij wat wij doen, door hen te informeren over de projecten die wij
ondersteunen. Dit doen wij door middel van artikelen in Samen en door speciale thema diensten, waarin we
nader in gaan op een bepaald project.
Veel van de door ons gesteunde projecten worden aangedragen door Kerk in Actie.
Daarnaast ondersteunen wij ook lokale initiatieven en kleine (particuliere) projecten.
De projecten variëren van bijbelonderwijs, scholing en voorlichting, medische ondersteuning tot noodhulp.
Dankzij giften van gemeenteleden, de opbrengst van algemene collectes en van collectes voor een speciaal
project, zijn wij in staat zoveel mogelijk projecten financieel te ondersteunen.
• Een aantal projecten die wij momenteel ondersteunen zijn:
- Het Bivamontuyo project van Kim Vogel in Uganda, in samenwerking met het Sondervick college. Helaas geen
reizen vanuit school meer.
- De Stichting Heifer, helpen Afrikaanse boeren ZELF hun armoede te overwinnen. Was een eenmalige gift, maar
mogelijk overwegen om als vaste toezegging op te nemen.
- Macha Mission Hospital, Zambia. Dit ziekenhuis heeft weinig middelen en helpt ook af en toe met voedselhulp
voor het dorp.
- Brabant voor Moldavië, samen met Kempengemeenten en Kerk in Actie
- Diverse projecten binnen het thema “Kinderen in de Knel” via Kerk in Actie

5. Meerjarenplan 2020-2024
1.

Aandacht blijven geven aan de verdere ontwikkeling van het zijn van een “Diaconale gemeente”

2.

Jaarlijks evalueren van onze activiteiten en presenteren van resultaten aan de gemeente.
Selecteren van nieuwe activiteiten op basis van plannen van hulpvragers en beleid van de
gemeente (bv uit projectplan “Vernieuwen doe je aan de randen”)

3.

Continuïteit in de bezetting en toerusting van het College van Diakenen en netwerk van
vrijwilligers

4.

Samenwerken met de Kempengemeentes: integreren Bladel, overleg en acties over
gezamenlijke activiteiten van Kempengemeentes, communicatie naar de betrokken gemeentes

5.

Onderhouden en waar nodig versterken van de contacten met de hulporganisaties in Veldhoven
en Bladel

6.

Onderhouden en waar nodig versterken van de contacten met de projecten van Helpen Ver weg
en betrekken gemeente(s) bij deze projecten

7.

Stroomlijnen en beschrijven van het financiële proces met administratieve ondersteuning en
verdere integratie van het CvD in de communicatie rond financiële toezeggingen en verwerking
van deze toezeggingen bij actie kerkbalans

6.1 Aktieplan 2022 - Algemeen
1.

Verkennen jongeren diaconaat samen met jeugdraad, mogelijk pilot uitvoeren

2.

Minimaal 2 keer per jaar de website actualiseren indien nodig

3.

Check op positie en behoefte aan toerusting van leden van het CvD en vrijwilligers. Actie waar nodig

4.

Deelnemen aan diaconaal overleg met Kempen gemeenten

5.

Introductie, beschrijving en optimalisatie van
a) financieel proces met administratieve ondersteuning
b) proces voor verwerken en opvolgen van giften n.a.v. Actie Kerkbalans

6.2 Aktieplan 2022 – Helpen Dichtbij
1.

Evaluatie van activiteiten en presenteren van resultaten aan de gemeente: Terugblikken tijdens een informeel op
activiteiten 2021 en aangeven wat we willen doen in 2022

2.

Presenteren eventuele nieuwe activiteiten en plannen naar de gemeente

3.

Continueren Diaconale maaltijden ‘Samen eten’

4.

Bijdrage leveren aan de verjaardagsbox voor kinderen (bijv. kinderboekenbonnen/speelgoedbon voor kinderen van
cliënten van de voedselbank als ze jarig zijn)

5.

Onderhouden van de relaties en overleg met hulporganisaties in Veldhoven. “ Ervaring die staat” bezoeken,
“Kledingbank” en “Speelgoedbank” bezoeken

6.

Voorbereiden en uitvoeren diaconale dienst voor Helpen Dichtbij

7.

Samen met Pastoraat oplossing zoeken voor mensen <80 jr die behoefte hebben aan bezoek, gesprek

6.3 Aktieplan 2022 – Helpen Ver weg
1.

Evaluatie van activiteiten en presenteren van resultaten aan de gemeente: Terugblikken tijdens een informeel op
activiteiten 2021 en aangeven wat we willen doen in 2022

2.

Presenteren eventuele nieuwe activiteiten en plannen naar de gemeente

3.

Jaarlijkse update inzake te steunen projecten en organisaties (eenmalig, incidenteel, meerjarig, structureel)

4.

Voorbereiden en uitvoeren diaconale dienst voor Helpen Ver weg: Stichting Mutoto

7. Financiën
• Het College van Diakenen zorgt voor inkomsten voor het uitvoeren van de diaconale activiteiten
dichtbij en ver weg. Dit gebeurt door giften en collectes.
• Het College van Diakenen sluit aan bij de actie kerkbalans om gemeenteleden te vragen om een
toezegging voor diaconale activiteiten.

• Er wordt een voorstel voor CvD collectes gemaakt (op basis van Kerk in Actie collecterooster) als
inbreng voor het collecterooster van de kerk.
• Er wordt elk jaar in september-november een begroting gemaakt voor het volgende jaar met
verwachte inkomsten en geplande uitgaven, in december goed te keuren door de kerkenraad.

• Een aantal keer per jaar of aan het einde van elk kwartaal wordt in een CvD vergadering de financiële
stand van zaken besproken om waar nodig bij te sturen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
• Na afloop van elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld, gecontroleerd en na goedkeuring
gepresenteerd aan de kerkenraad voor definitieve goedkeuring
• Het beheer van de financiële transacties valt onder verantwoordelijkheid van de CvD. De uitvoering
van de transacties wordt gedaan door de administratief medewerker na goedkeuring van de CvD
penningmeester.
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Laatste aanpassingen aan projecten op slide 8: Helpen Ver weg – Huidige situatie
Bij plannen 2021 Bladelse doelen toegevoegd: Voedselbank Bladel, Project Venezuela
Deze versie is gepresenteerd op de BestuursWerkgroep van 9 maart 2021 en akkoord bevonden
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Versie 1.0 voor publicatie op de website
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Versie 1.0 voor publicatie op de website - geactualiseerd

