Jaarverslag van het College van diakenen van de
Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar over het
jaar 2020

Algemeen
Diaconaat is het handelen vanuit kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en
bewegingen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van
met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het
scheppen van rechtvaardige verhoudingen.
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het algemeen en voert
mede het beleid van de kerkenraad uit.

Samenstelling College van diakenen eind 2020
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Bezetting
September 2020 neemt 1 diaken afscheid. Op het eind van 2020 zijn 5 diakenen ambtsdrager.
Het DB van de diaconie kwam het afgelopen jaar 6 maal bijeen.

Diaconie maatschappelijk bewust
Vanuit het diaconaat willen we een open huis zijn met aandacht voor mensen in moeilijke
omstandigheden dichtbij en ver weg. In plaats van vele doelen te formuleren, die we toch niet
allemaal kunnen realiseren richten we ons op een verdieping van de contacten die we al hebben. We
werkten samen met andere groepen binnen de PGCS, met name de jeugdraad en met instanties in
Deventer, zoals het Meester Geerts Huis, het Diaconaal Noodfonds, de Voedselbank, Diaconaal
Kruispunt Deventer en St. Present. De PGCS is charterkerk van INLIA geworden na ondertekening
van de charter in mei 2020.

Activiteiten van de uitvoerende teams
Situatieteam
Verschillende verzoeken om hulp werden door het team afgehandeld. Daarbij is in 1 geval Stichting
Present om hulp gevraagd.
Collecterooster
De collecteroostercommissie werd gevormd door 2 leden van de Diaconie en het rooster werd per
kwartaal opgesteld. Mutaties werden op verzoek van de voorzitter diaconie doorgegeven aan het
eredienstteam, zondagsbrief en Kerkklanken.
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
De ZWO-commissie bracht de diverse thema’s die te maken hadden met Zending, Wereld diaconaat
en Ontwikkelingssamenwerking voor het voetlicht m.n. voor de collectes in de 40-dagen tijd. Zo
organiseerde zij onder andere de verkiezing voor de bestemming van de zendingsbussen. Vanwege
de Corona pandemie, was de opbrengst van de zendingsbussen het hele jaar voor hetzelfde doel.
Ook had men tijdens de 40 dagentijd de zorg voor het maken van de 40-dagen kalenders. Er is in
maart 2020 één Wereldmaaltijd verzorgd. In coronatijd is de deelname aan de maandelijkse
schrijfactie voor Amnesty International op 3 maanden na doorgegaan. De brieven werden bezorgd of
afgehaald tijdens een afhaaluurtje in de kerk.
Ook de jaarlijkse Paasgroetenactie van KiA voor gevangenen in binnen- en buitenland is ondanks
coronabeperkingen doorgegaan.

Diverse activiteiten
Diakonaal Kruispunt Deventer
Vanwege Corona in 2020 geen bijeenkomst georganiseerd.
Dorcas kledinginzamelingsactie vervallen in 2020
De inzamelingsactie voor Dorcas kon geen doorgang vinden van wege de Corona pandemie.
Contacten met Colmschate Zuid
Er was geen contact met het wijkteam.
Vakantie ouderen
Geen doorgang vanwege Corona pandemie
Zomerinloop
We stonden garant voor de kosten die gemaakt werden t.g.v. de zomerinloop. Helaas konden deze
geen doorgang vinden vanwege Corona pandemie
Stichting Present
Geen wandelingen vanwege de pandemie. De zomerpakketten actie is in 2020 opgepakt door de
Diaconie. Er zijn 10 pakketten samengesteld en bezorgd.
Actie voor de Voedselbank in november 2020
In november is een inzameling gehouden voor de Voedselbank met als resultaat 3 goed gevulde
supermarkt karren. Deze tezamen met een partij koffie in natura ter waarde van €500,= aangeboden.

Deelname landelijke diaconale dag
Niet mogelijk
Kerstpakketten
Dit jaar wederom financieel geparticipeerd in de Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken
Deventer. Zelf ook 13 pakketten aangevraagd. Ondersteuning bij de bezorging was dit jaar niet nodig.
Opstekertjes in december
Opstekertjes zijn kleine presentjes voor mensen bedoeld om een hart onder riem te steken. In totaal
kwamen er 178 gemeenteleden in aanmerking voor een opstekertje, die door de diaconie werden
gekocht en verpakt samen met de wijkteams. Ze werden samen met de Kerkklanken editie van
december bezorgd.
Financiële zaken
De penningmeester bracht 24 februari 2020 financieel verslag uit over het voorgaande boekjaar.
De jaarrekening over 2019 werd definitief goedgekeurd op 2 juli 2020.
De begroting voor 2021 werd 4 november 2020 goedgekeurd door de KR, na ter inzage gelegen te
hebben in de Kerk en gestaan te hebben op speakap. In december ontvingen wij de
akkoordbevinding van de CCBB. We maakten vaste bedragen over naar: de St. Present € 500, INLIA €
500, het Diaconaal Noodfonds € 560, de Voedselbank € 2.000 en het MGH €5.000.
M.b.t. de pacht
Eind dit jaar (2020) zijn de pachtcontracten met de huidige pachters wederom verlengd voor de duur
van 2 jaar. De pachtprijzen zijn onveranderd gebleven.
Tot en met dit jaar was de dhr. ten Kate onze bemiddelaar in deze.
Met ingang van 1 januari 2021 heeft dhr. Ten Kate na 30 jaar zijn taak neergelegd en heeft de
penningmeester e.e.a. overgenomen.
De volgende verlenging/herziening dient per 1 januari 2023 plaats te vinden.
Contacten met andere instanties
Voor de instanties waar de Diaconie contacten mee heeft ( Present, INLIA, MGH, Voedselbank en
noodfonds) is 1 van de leden contactpersoon gemaakt.
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