Beleidsplan 2019 Diaconie
In dit document worden eerst de algemene beleidsuitgangspunten voor de komende drie jaar
beschreven van de diaconie van de PGCS. In het tweede deel komen de activiteiten en plannen van
de werkgroepen die binnen de diaconie actief zijn aan de orde. Tenslotte volgt het werkplan voor
2019
“Uitgangspunt: Helpen waar geen andere helper is.”
We sluiten aan bij het beleidsplan 2018-2222 zoals dat is vastgesteld door de Kerkenraad in
november 2018. Het hoofdthema is ‘Ontmoeting’. Voor de diaconie betekent dat vooral dat we een
ontmoeting willen met aandacht voor mensen in moeilijke omstandigheden dichtbij en ver weg.
Daarbij sluiten we vooral aan bij de Speerpunten 4 (vergroting van diaconaal bewustzijn in de
gemeente) en 6 (duurzaamheid en fairtrade).
Algemeen thema: Jeugd en Armoede
In plaats van vele doelen te formuleren, die we toch niet allemaal kunnen realiseren, kiezen we voor
één speerpunt waar we ons de komende jaren met enthousiasme op willen richten. Na overleg
binnen en buiten de diaconie hebben we gekozen voor het thema Jeugd en Armoede.
In toenemende mate wordt duidelijk dat veel jongeren ook in onze omgeving te maken hebben met
de gevolgen van de crisis. Dit leidt tot uitsluiting van deelname aan activiteiten op school of sociale
contacten en tot werkloosheid. Gebrek aan financiële middelen in de gezinnen en bij de jongeren
zelf is daarvan de oorzaak.
Hoewel de problematiek duidelijk is, blijkt het niet eenvoudig te zijn om de jongeren te bereiken en
activiteiten te ontplooien. We willen het thema daarom stapsgewijs uitwerken. We doen dat niet als
diaconie alleen. We willen samenwerken met andere groepen binnen de PGCS, zoals de Jeugdraad
en de Pastorale Raad, en met instanties in Deventer, zoals het Meester Geerts Huis, de
Voedselbank, het Kruispunt Diaconaal Deventer en St. Present. Als eerste stap willen we samen
werken met The Mall, die veel ervaring heeft op dit terrein. Pas wanneer we in contact komen met
jongeren krijgen we een beter idee waar de problemen liggen en wat jongeren zelf willen. Er is
contact met de Jeugdraad om dit onderwerp meer vorm te geven.
Diaconaal Gezicht
Binnen en buiten de PGCS willen we de diaconie ‘Gezicht’ geven door op de volgende terreinen
actief te zijn:
• Mensen binnen de gemeente enthousiast maken om de handen uit de mouwen te steken en
mensen te ondersteunen, die hulp nodig hebben. Samenwerking met St. Present.
• Samenwerken met andere raden en commissies binnen de PGCS
• Samenwerken met andere kerken in en rond Deventer.
• Samenwerken met andere instanties in de gemeente Deventer, zoals het Meester Geerts
Huis, de Voedselbank, de sociale wijkteams, het Kruispunt Diaconaal Deventer en
Diaconaal Noodfonds Deventer.
• Concreet ondersteunen van mensen in moeilijke omstandigheden.
• Bevorderen van de betrokkenheid van de gemeente bij de wereldwijde problematiek van
armoede en uitbuiting.

•
•

Samen met de werkgroep Duurzaamheid werken aan uitwerking van dit thema.
Naast het algemene thema Jeugd en Armoede zullen andere thema’s zoals vergroting van
het diaconaal bewustzijn en afstemmen met de pastorale raad onze aandacht vragen.

Deel 2: De werkgroepen/teams binnen de PGCS
Binnen de diaconie zijn verschillende werkgroepen/teams actief. In dit tweede deel wordt
uitgewerkt wat hun plannen voor de komende jaar/jaren zijn. Enerzijds zijn het plannen die
bijdragen aan de algemene thema’s, deels zijn het plannen die daar los van staan en behoren tot hun
eigen specifieke taak.
Projecten
De diaconie ondersteunt op dit moment vier langlopende projecten, het Meester Geerts Huis, het
Diaconaal Noodfonds Deventer, de Voedselbank en Stichting Present. Voor deze projecten wordt
drie a vier keer per jaar gecollecteerd. Daarnaast worden voor de voedselbank incidentele acties
gevoerd. Ook draagt de diaconie bij aan de kerstpakketten-actie die door de diaconie van de
Protestantse Gemeente Deventer gecoördineerd wordt. Jaarlijks zal op grond van de financiële
situatie bekeken worden of en hoe de steun aan deze projecten wordt voort gezet.
Situatieteam
De taken van het zorgteam/situatieteam zijn voortaan een integraal onderdeel van het bestuur van de
diaconie. We willen er zijn voor die gevallen waar incidentele financiële hulp nodig is. Oftewel het
werk voortzetten van de afgelopen jaren. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de komende tijd een
aantal jongeren aanklopt met situaties waarin ze in verkeren. We staan namelijk open voor situaties
waar bijvoorbeeld The Mall geen expertise heeft binnen haar netwerk en de PGCS wel. Of waar
andere instanties onvoldoende capaciteit of middelen beschikbaar hebben.
Daarnaast is aandacht voor praktische en sociale hulpverlening bij hulpvragen die binnen komen.
Samenwerking met de St. Present wordt uitgebouwd.
De kosten die gemaakt worden voor deze activiteiten komen ten laste van de algemene begroting
van de diaconie.
Eredienstteam
Dit team richt zich vooral op activiteiten in en rond de eredienst, zoals de collectes in de diensten en
het organiseren van het Heilig Avondmaal. Enkele leden van de diaconie stellen eens per kwartaal
het collecterooster op. Het hoofdthema krijgt hierbij de nodige aandacht. De kosten die gemaakt
worden voor het HA komen ten laste van de begroting van de diaconie.
Commissie ZWO
De werkgroep ZWO functioneert zelfstandig binnen de diaconie. De begroting is inmiddels
geïntegreerd in de algemene begroting, maar de ZWO maakt wel een eigen beleidsplan. De
activiteiten van de werkgroep zijn er op gericht aandacht te vragen binnen de PGCS voor de
wereldwijde problematiek van armoede en onderdrukking. Enerzijds door geld ter beschikking te
stellen, maar ook door speciale thema’s aan de orde te stellen. Concrete activiteiten zijn het
organiseren van wereldmaaltijden en het opstellen van de 40 dagen kalender.
Daarnaast is de ZWO commissie verantwoordelijk voor het handhaven van de status van de PGCS
als Fairtrade kerk.

