Beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zutphen
Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de diaconie. Dit beleidsplan is onderdeel van het
beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Zutphen. Het beleidsplan omvat de
periode 2014-2018 en jaarlijks zal het plan worden geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld, zodat het een levend document is.
De basis van de taken en het werk van de diaconie wordt gevormd door de Kerkorde
en de ordinantiën van de Protestantse Kerk in Nederland.
In ordinantie 11 artikel 3 staat:
Het college van diakenen
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen.
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester aan. Het college van diakenen draagt er zorg voor dat de
boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.
4. Het college van diakenen heeft tot taak:
het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en
onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de
gemeente te verrichten diaconale dienst.
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan
hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de door de kerkenraad
vastgestelde begroting.
6. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen,
organen, kassen, fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en
buitenland.
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het Regionale
College voor de Behandeling van Beheerszaken en nadat ter zake toestemming
is verkregen van dit college, kan het college van diakenen besluiten diaconale
gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van de gemeente.

Uitgangspunt:
De diaconie werkt vanuit het Woord van God en ziet het als haar opdracht om
handen en voeten te geven aan het evangelie van liefde, barmhartigheid en
gerechtigheid. Ze vervult haar diaconale roeping in de kerkelijke gemeente en
daarbuiten door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
Diaconaat is een opdracht aan en een verantwoordelijkheid van elk gemeentelid en
van de gehele gemeente samen. De diaconie heeft de uitvoerende en
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leidinggevende taak om samen met de gemeente de diaconale roeping gestalte te
geven. Naast het verlenen van de feitelijke hulp is het de taak van de diaconie om de
gemeente zich bewust te laten blijven van haar verantwoordelijkheid in deze.
Organisatie en bestuur.
Het college van diakenen heeft eigen rechtspersoonlijkheid naast de (kerkelijke)
gemeente.
Het college van diakenen van onze gemeente bestaat uit minimaal 7 personen. Het
dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris , penningmeester en
administrerend diaken. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het voorbereiden van
het beleid en het uitvoeren van de genomen besluiten. Het college vergadert zo
mogelijk maandelijks.
Een aantal taken heeft de diaconie gedelegeerd, zoals: de commissie voor zending,
werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking ( ZWO) , de werkgroepen voor het
regelen van de bloemengroet, de kerkradio, het kerkvervoer en het tellen van de
collecteopbrengsten. De gedelegeerde taken worden uitgevoerd onder de
verantwoordelijkheid van de diaconie.
Financiële middelen en beheer.
In de kerkorde wordt als belangrijke taak van de diaconie genoemd: het
bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden.
De wekelijkse collectes vormen een belangrijke en vaste bron van inkomsten voor de
diaconie. De diaconie stelt zich tot taak de offerbereidheid van de gemeente te
stimuleren en de verkregen financiën op verantwoorde wijze te besteden. De
collectes met een speciale bestemming worden daartoe zoveel mogelijk tijdens de
dienst toegelicht. Het geven van een toelichting bij de collectes maakt de gemeente
bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast is er een aanzienlijk vermogen beschikbaar, hetgeen door zijn rendement
ook een vaste bron van inkomsten geeft waarmee een belangrijk deel van het
diaconale werk kan worden veiliggesteld.
Om de inkomsten uit het vermogen op een redelijk niveau te houden wordt gekozen
voor een mix van spaar- en/of depositorekeningen en beleggingen in fondsen. Voor
de beleggingen wordt gewerkt volgens het opgestelde beleggingsstatuut.
Kernbegrippen daarin zijn: zeer defensief/defensief, volgens ethische normen en
aandacht voor duurzaamheid. Alleen het gedeelte van het vermogen dat niet op
korte termijn nodig is voor het goed functioneren van de diaconie komt voor
belegging in aanmerking. We kiezen ervoor om een gedeelte te beleggen in
projecten die gefinancierd worden via het Protestants Diaconaal Krediet en
Oikocredit.
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De betreffende bedragen worden opgenomen in het werkplan dat bij dit beleidsplan
hoort
Er kan worden besloten tot een deels interen op het vermogen ten behoeve van
een speciaal doel of in tijden dat er een grotere behoefte bestaat aan directe hulp. Er
wordt wel een minimum vermogen aangehouden; de hoogte daarvan wordt in het
Werkplan aangegeven.
Voorshands wordt gekozen voor een voorzichtig beleid bij het aanspreken van het
vermogen.
Kernfuncties
De kernfuncties van de diaconie kunnen als volgt worden samengevat:
a. Het ambtelijk functioneren in de gemeente.
b. Diaconale dienstbaarheid : beschikbaar zijn voor ‘mensen zonder helper’ binnen
onze eigen kerkelijke gemeente, maar ook daarbuiten.
c. Maatschappelijke betrokkenheid bij de burgerlijke gemeente: het onderhouden van
contacten en samenwerken met diaconieën van andere kerken en met
maatschappelijke organisaties die de armoede bestrijden en werken aan het
welzijn van de medemens.
d. Behouden en uitbouwen van onze wereldoriëntatie: via de activiteiten van de
ZWO- werkgroep en via Kerk in Actie willen we onze betrokkenheid tonen met
projecten die mensen in de derde wereld ondersteunen.
e. Beheer financiële middelen.
f. Jeugddiaconaat. De diaconie vindt het van groot belang om de jongeren te
betrekken bij het diaconaat. Vanuit het college van diakenen krijgt dit
gestalte door de benoeming van een jeugddiaken.
g. Duurzaamheid. Vanuit onze visie willen we het streven naar duurzaamheid
verbinden met het bijbelse verlangen naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping. In die geest is ons handelen erop gericht dat mens, samenleving en
leefomgeving er beter van worden. Ook willen wij de ons toevertrouwde middelen zo
beheren dat we ons werk kunnen blijven volhouden.
Deze functies worden verder uitgewerkt in het Werkplan.

3

