Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente Borne 2018-2022
Visie
“De kerk heeft de opdracht naar mensen om te zien, zowel pastoraal als diaconaal”, aldus het
beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Borne. Omzien naar elkaar doet de diaconie
door het uitvoeren van haar eigen beleidsplan, dat hierop gebaseerd is.
De diaconie werkt voor een deel achter de schermen. Hulp vragen of aangeboden krijgen is niet voor
iedereen makkelijk. Het is belangrijk dat mensen op de discretie van de diaconie kunnen vertrouwen.
Maar ook in het zicht van de gemeente en de mensen buiten de kerkelijke gemeente, voert de
diaconie veel activiteiten uit. De diaconie is binnen de Protestantse Gemeente Borne
verantwoordelijk voor de volgende drie taken:




een open oog hebben voor kwetsbare mensen en mensen die onrechtvaardig worden
behandeld binnen en buiten de gemeente en binnen en buiten stad- en landgrenzen;
een bijdrage leveren aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Protestantse
Gemeente Borne;
het bij elkaar brengen, beheren en besteden van de diaconale gelden.

Deze taken betekenen onder meer dat de hulpverlening van de diaconie zich niet beperkt tot de
eigen (kerkelijke) gemeente. Er wordt contact onderhouden en samengewerkt met andere
kerkgenootschappen en andere hulpverlenende instanties in Borne.
In het Activiteitenoverzicht wordt uitvoerig toegelicht hoe de diaconie haar activiteiten uitvoert.

Samenstelling en vergaderingen
De diaconie bestaat uit minimaal 5 diakenen, waaronder in ieder geval een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester. De diaconie streeft naar een goede mix tussen werkende en niet-werkende
diakenen, omdat soms ook op doordeweekse dagen diensten gehouden worden en omdat het
organiseren van de verschillende activiteiten ook door de week heen om tijd en aandacht kan
vragen.
De diaconie vergadert 10 keer per jaar. Daarnaast neemt iedere diaken deel aan de maandelijkse
kerkenraadsvergadering. Eén keer per jaar wordt gezamenlijk vergaderd met de pastorale raad. De
voorzitter van de diaconie is lid van het moderamen.
De diakenen worden in hun taken bijgestaan door diaconaal medewerkers. Zij voeren onder
verantwoordelijkheid van één van de diakenen praktische taken uit voor de diaconie. Bij deze taken
zijn in sommige gevallen ook weer meerdere vrijwilligers betrokken. Het contact met de diaconaal
medewerkers wordt in ieder geval onderhouden door hen periodiek uit te nodigen in de
diaconievergadering. Waar nodig kunnen de diaconaal medewerker en de verantwoordelijke diaken
onderling contact hebben over de uitvoering van de taken.
Verder werkt de diaconie met collectanten (oud-diakenen), die meedraaien in het collecterooster.
Tenslotte kan, indien nodig, een notulist verbonden zijn aan de diaconie.
De actuele taakverdeling van de diaconie staat vermeld op www.pgborne.nl/diaconie/samenstelling.

Financiën
De penningmeester van de diaconie stelt jaarlijks voorafgaand aan een nieuwe kalenderjaar de
begroting op en na afloop van een kalenderjaar de jaarrekening.

Inkomsten
De diaconie ontvangt inkomsten uit collectes en giften. Verder ontvangt zij inkomsten uit het
vermogen, dat op spaarrekeningen staat en gedeeltelijk belegd wordt.
Sinds 2010 is bewust ingeteerd op het relatief hoge vermogen, dat was ontstaan na het samengaan
van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Op deze manier werd het vermogen
gebruikt voor diaconale doelen en niet enkel voor het in stand houden van een bepaald bedrag op de
rekening. In verband met de lage rentestanden van de afgelopen jaren, zal de diaconie de komende
jaren echter proberen de inkomsten weer in balans te brengen met de uitgaven. Er zal daarom
minder ingeteerd worden op het vermogen. Op basis van de begroting wordt jaarlijks bepaald of er
verder ingeteerd wordt. De diaconie heeft voorlopig vastgesteld dat het vermogen niet onder de €
75.000,- mag komen.
Uitgaven
De diaconie besteed haar geld aan de activiteiten die verderop in het activiteitenoverzicht genoemd
worden.
In de begroting wordt geen rekening gehouden met de vele verzoeken om financiële hulp die de
diaconie gedurende het hele jaar van uiteenlopende organisaties ontvangt. Deze hulpvragen worden
op een lijst verzameld. Twee keer per jaar wordt de financiële stand van zaken van de diaconie
besproken, om zo ook tijdig extra giften te kunnen honoreren.
Ook wordt regelmatig een beroep gedaan op de diaconie (o.a. door Kerk In Actie) om deel te nemen
aan projecten of om een collecte ter beschikking te stellen voor een ramp die ergens op de wereld
heeft plaatsgevonden. Daarnaast zal zij de gemeente middels de zondagsbrief attenderen op die
nood en bekend maken waar zij hun giften naartoe kunnen overmaken.
Inkopen die nodig zijn voor het functioneren van de diaconie worden zoveel mogelijk lokaal en
fairtrade gedaan.

Activiteitenoverzicht
Auto- en klussendienst
Mensen kunnen bij de diaconie terecht voor praktische hulp. De klussendienst is bedoeld voor
mensen die hulp nodig hebben in en om het huis. Voor gemeenteleden die niet zelf naar de kerk
kunnen, is er de autodienst: vrijwilligers halen hen op voor de kerkdienst en brengen hen na afloop
weer naar huis.
Bezorgdienst Zondagsbrief
De Zondagsbrief is te lezen op de website van de kerk. Mensen die geen internetaansluiting hebben
en/of gebruik maken van de Kerkomroep kunnen de Zondagsbrief, en indien van toepassing een
liturgie, wekelijks thuisbezorgd krijgen.
Bloemengroet
Gemeenteleden van 80 jaar en 85 jaar of ouder ontvangen een bloemetje voor hun verjaardag, die
hen gebracht wordt door een ouderling dan wel een pastoraal medewerker. Gemeenteleden die
81,82,83 of 84 worden ontvangen een kaart.
Gemeenteleden in bijzondere omstandigheden ontvangen bloemen uit de kerkdienst. Deze bloemen
worden gebracht door de ouderling en eventueel de diaken van dienst. In principe één boeket per
dienst, op verzoek van de predikanten kan er incidenteel een extra boeket zijn.

Boodschappenmand
"Voor veel gezinnen is het anno 2017 nog steeds moeilijk om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te
zetten," schrijven de Voedselbanken. In de hal van de kerk en in het Dijkhuis staat iedere zondag een
mand waarin houdbare levensmiddelen gedaan kunnen worden. Deze worden gedoneerd aan de
Voedselbank in Borne. Daarnaast kunnen gemeenteleden geld doneren aan de diaconie. Van dit geld
worden levensmiddelen gekocht die naar de Voedselbank gaan.
Collecterooster
Het collecterooster wordt jaarlijks opgesteld door de diaconie, nadat het kerkdienstrooster door de
kerkenraad is vastgesteld. Het collecterooster wordt uiterlijk in november vastgesteld door de
kerkenraad. Vooraf wordt het collecterooster binnen de diaconie besproken en afgestemd met het
college van kerkrentmeesters.
De uitgangspunten bij het opstellen van het collecterooster zijn:





verdeling diaconie/kerkrentmeesters ca. 50/50;
naast algemene diaconiecollectes, wordt er zowel voor KIA als voor plaatselijke doelen
gecollecteerd;
tijdens de Paascyclus vindt er alleen een collecte plaats op Witte Donderdag en niet op
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag;
de ZWO-commissie stelt de doelen vast voor de ZWO diensten.

Contact met pastorale raad
Eén keer per jaar vergadert de diaconie samen met de pastorale raad. De agenda voor dit overleg
wordt gezamenlijk vastgesteld. Het doel van deze vergadering is om verbinding te leggen tussen
diaconie en pastoraat.
Jeugddiaconaat
In de diaconie zit in principe één jeugddiaken, die ook lid is van de Jeugdraad. Er wordt op
verschillende manieren gewerkt met diaconale activiteiten voor kinderen en jongeren. Voorbeelden
hiervan zijn:





het spaardoel van de kindernevendienst, waardoor kinderen zich bewust worden van
manieren waarop ze anderen in nood kunnen helpen;
een regelmatig terugkerende High Tea voor specifieke doelgroepen, zoals nieuwingekomenen, waarbij jongeren helpen bij de praktische voorbereiding door bijvoorbeeld
dingen te bakken;
de Nacht zonder Dak, waarbij jongeren zich laten sponsoren om een nacht in een
zelfgemaakt kartonnen hutje te slapen, waarmee zij geld inzamelen voor dakloze jongeren in
andere landen.

Kerkomroep
Elke zondagochtend wordt via de Kerkomroep een uitzending verzorgd vanuit de Oude Kerk voor
mensen die gedurende langere tijd niet in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken. Ook andere
diensten, zoals rouw- en trouwdiensten kunnen uitgezonden worden. De organisatie van de zaken
rondom het uitzenden van kerkdiensten ligt sinds jaar en dag in handen van de diaconie. De
coördinatie wordt verzorgd door één van de diakenen, wiens naam en bereikbaarheid vermeld staan
in het kerkblad en op de website.
Deze uitzendingen zijn voor gemeenteleden te volgen via de website www.kerkomroep.nl.
Gemeenteleden die hier gebruik van maken, worden ook verzocht hieraan financieel bij te dragen.

Voor het lenen van apparatuur (indien noodzakelijk) wordt een geringe vergoeding gevraagd. Via de
website, maar ook op persoonlijke aanvraag, wordt instructie gegeven.
Ondersteuning van mensen met financiële problemen/Noodhulp
De diaconie besteedt aandacht aan gezinnen en individuele personen in probleemsituaties. Hoewel
de diaconie geen structurele financiële hulp kan bieden worden vaak goede oplossingen gevonden.
Hiervoor wordt ook samengewerkt met het Noodfonds Borne. De diaconie wil naast het bieden van
financiële hulp in de vorm van een lening ook aandacht besteden aan het weer gezond krijgen van de
financiële huishouding om te streven naar het voorkomen van herhaling van problemen.
Andere ondersteuning wordt in praktische vorm gegeven, bijvoorbeeld door:



het geven van een kerstattentie/sinterklaasbijdrage aan gezinnen met een erg krappe beurs
(dit laatste in samenwerking met de katholieke Caritas);
de Werkgroep Vakantie en Vrije tijd, die zorgt voor mogelijkheden om op een vakantie te
gaan of een dagje uit te gaan als daarvoor al jaren de financiële mogelijkheden ontbreken.

Voor de diaconie is het daarnaast belangrijk om oog te houden voor mensen die zich altijd goed
hebben kunnen redden, maar dat tegenwoordig niet meer kunnen. Omdat banen voor onbepaalde
tijd niet meer vanzelfsprekend zijn, het aantal echtscheidingen toeneemt en subsidies en
belastingverlichting afnemen, kan het zijn dat meer mensen zich in financiële zin niet meer kunnen
redden. Dit kan leiden tot vereenzaming en sociaal isolement. Het is niet voor de hand liggend dat
deze mensen zich vanzelf melden bij de diaconie, terwijl de diaconie wel (ook zonder direct zelf de
oplossing te weten) een luisterend oor kan bieden en mee kan denken in oplossingen in de ontstane
situatie.
In de komende jaren wil de diaconie op dit vlak blijven samenwerken met Caritas en de st.
Vincentiusvereniging. Verder moet er besluitvorming gaan plaatsvinden ten aanzien van onze
participatie in de stichting Noodfonds Borne. Aanvullend daarop zal de samenwerking met Wijkracht
Borne zich verder moeten ontwikkelen.
Oogstdienst: attenties ouderen en zieken
De diaconie verzorgt rondom de oogstdienst een attentie voor ouderen vanaf 80 jaar en langdurig of
ernstig zieke gemeenteleden. Per pastorale eenheid (alleenstaand, echtpaar of gezin) wordt één
attentie bezorgd.
De verspreiding van de attenties vindt plaats door de gemeenteleden, vanuit de oogstdienst.
Ouderenkerstfeest
Ieder jaar organiseert de diaconie samen met de baptistengemeente en de doopsgezinde gemeente
het ouderenkerstfeest. Gemeenteleden van 71 jaar en ouder worden voor dit kerstfeest uitgenodigd.
Participatieraad (WMO/WWB)
De diaconie wil graag binding hebben met de burgerlijke gemeente over wat er op het gebied van de
Participatiewet gebeurt. De diaconie onderzoekt hoe zij dat het beste vorm kan geven.
Twenteweek Roosevelthuis
Samen met de diaconieën van omliggende gemeenten in Twente neemt de diaconie deel aan de zgn.
Twenteweek in het Roosevelthuis in Doorn. Ouderen uit de gemeente – die zelf niet meer in staat
zijn om op vakantie te gaan en die eventueel lichte zorg en begeleiding nodig hebben – worden in de
gelegenheid gesteld een week vakantie te houden. De diaconie staat garant voor afname van een
aantal plaatsen en stelt, indien nodig, een financiële tegemoetkoming in de kosten beschikbaar.

Tijdens de week is er een bezoekdag, waarvoor ’s avonds een afvaardiging van de diaconie en indien
mogelijk een predikant op bezoek gaat in het Roosevelthuis.
Gemeenteleden worden over deze vakantieweek geïnformeerd via Onderweg en de Zondagsbrief.
Via pastoraal medewerkers en predikanten kunnen gemeenteleden aangemeld worden voor een
vakantie. Van de gemeenteleden die deelnemen wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd
Viering Heilig Avondmaal (ook: Huisavondmaal/Avondmaal in kleine kring)
Bij diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, hebben de dienstdoende diakenen de taak
de tafel voor te bereiden, in afstemming met de koster. Tijdens de dienst assisteren de diakenen de
predikant bij het delen van het brood en de wijn.
Voor gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en niet naar de kerk kunnen komen bestaat de
mogelijkheid om thuis avondmaal te vieren op een doordeweekse dag. Een predikant, diaken en
pastoraal medewerker zullen er dan bij aanwezig zijn.
Er wordt twee keer per jaar, in maart en oktober, op woensdagmiddag een avondmaalsviering ‘in
kleine kring’ gehouden op het koor in de Oude Kerk. Hier kunnen mensen aan deelnemen, die een
gewone dienst niet (meer) kunnen of willen bijwonen.
Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
De ZWO-commissie draagt zorg voor de bewustwording van het belang van zending en
werelddiaconaat in de gemeente. De ZWO-commissie ondersteunt hiermee de missionaire en
diaconale taak van de gemeente door het verstrekken van informatie, het onder de aandacht
brengen van projecten en het organiseren van ZWO-diensten (twee per jaar).
De commissie geeft financiële steun aan doelen in het buitenland. Daarnaast wordt rond Pasen de
paasactie uitgevoerd voor gevangenen in binnen- en buitenland en voert de ZWO-commissie de
najaarszendingsactie uit.
Het actieplan van de commissie wordt ieder jaar aan de diaconie en aan de kerkenraad ter
goedkeuring voorgelegd. Eén van de diakenen heeft zitting in de ZWO-commissie.

