MET OPEN HANDEN DIENEN
(concept) BELEIDSPLAN 2021 - 2023

VOORWOORD
Voor u ligt het (concept) beleidsplan 2021-2023 “Met open handen dienen” van het Diaconaat van
de Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg.
Met dit beleidsplan heeft het Diaconaat zijn missie, visie, context en programma voor de komende
twee jaar geformuleerd. Het beleidsplan geeft een richting aan, waarbij wordt uitgegaan van de te
verwachten ontwikkelingen. Op basis van het beleidsplan wordt jaarlijks een werkplan afgeleid.
Daarin worden taken en activiteiten geformuleerd die gedurende dat jaar zullen worden uitgevoerd.
Belangrijke voorwaarden voor een werkplan zijn dat het haalbaar moet zijn. Dat betekent dat het
werkplan zo concreet mogelijk wordt geformuleerd.
Het Diaconaat heeft een dienende taak binnen en buiten de gemeente. Die voert zij uit door mensen
materieel, financieel en immaterieel te ondersteunen. De visie van het Diaconaat, geïnspireerd door
het Evangelie, is om met open handen dienend te zijn binnen en buiten onze gemeente om
meerwaarde te bieden aan de samenleving.
Diaconaat begint al in het Bijbelboek Genesis, waar God mensen vraagt zorg te dragen voor mens,
dier en plant. In het Nieuwe Testament legt Jezus uit wat dat voor ons mensen betekent. Zijn
aandacht en zorg ging uit naar mensen die in de ogen van veel anderen weinig of niets betekenden,
zoals melaatsen, blinden, lammen en stommen. De eerste christelijke gemeente geeft dan ook
aandacht aan vergeten mensen, zoals gevangenen, zieken en armen.
In Mattheus 25 vertelt Jezus aan Zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in
nood. Jezus zegt: “Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, had dorst en jullie gaven Mij te drinken,
was een vreemdeling en jullie namen Mij op, was naakt en jullie kleedden Mij, was ziek en jullie
bezochten Mij, zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Daarna legt Hij uit: “Alles wat jullie
hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor
Mij gedaan!”
De kernwoorden van het Diaconaat komen hieruit voort: barmhartigheid, wederkerigheid,
gerechtigheid en duurzaamheid.
Diaconaat gaat verder dan onze landsgrenzen. Wereldwijd verkeren mensen in nood.
In onze Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg zijn we op basis van wederkerigheid diaconaal
actief vanuit de hierboven gegeven uitgangspunten. Dit samen met onze gemeenteleden.
Naast het ‘doen’ vinden wij het binnen het Diaconaat minstens zo belangrijk om er gewoon te zijn
voor de ander, om present te zijn. Dit kan betekenen dat je aanwezig bent en luistert naar iemand,
naast iemand gaat staan. Deze manier van denken over presentie wordt telkens weer overgedragen
aan nieuwe diakenen. Met het dienen van onze naaste in nood ontmoeten en dienen we ook onze
Heer. En een ontmoeting met Hem inspireert. Zo hopen en vertrouwen we op twee inspirerende
jaren.
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1. Missie en visie
De diaconale uitgangspunten, zoals toegelicht in het voorwoord leiden tot de volgende missie en
visie.

1.1 Missie (bestaansrecht)
Vanuit een christelijke levensvisie werkt het diaconaat aan ondersteuning van mensen die hulp nodig
hebben. Vanuit het evangelie dromen en werken wij aan een betere wereld en samenleving.
Hieronder formuleren we datgene dat we als het Diaconaat willen bereiken om onze missie meer
recht te doen.
1.

De gemeenteleden weten wat het Diaconaat doet, en met welke projecten we op
een moment bezig zijn.

2.

De gemeenteleden zijn actief betrokken bij onze projecten.

We hopen door het bereiken van de twee bovenstaande doelen zowel meer menskracht en
ondersteuning als ook financiële middelen te ontvangen vanuit de gemeente. Tevens voldoen we op
deze manier aan het verzoek om openheid en communicatie.
3.

Er is een systeem waardoor het voor diakenen en gemeenteleden helder is waarom
welke goede doelen wel of niet een bijdrage kunnen verwachten. Dit systeem sluit
aan bij het landelijke advies. Bij het giftenbeleid hanteren we momenteel 70%
binnenland en 30% buitenland. Er gaat nu veel tijd zitten in het beslissen wie welke
bedragen gedoneerd krijgt. Door bovenstaand doel te verwezenlijken denken we
geld eerlijker te kunnen uitgeven, terwijl er voor diakenen meer tijd overblijft voor
andere zaken.

4.

Elke diaken en taakdrager heeft vaste taken, zodat voor het Diaconaat en de
gemeenteleden helder is wie waarvoor aanspreekbaar is.

5.

We denken hierdoor efficiënter en slagvaardiger te kunnen werken. Ook de
overdracht naar nieuwe ambtsdragers wordt zo duidelijker.

6.

Er is meer actieve betrokkenheid vanuit het Diaconaat bij de ouderenzorg en
armoedezorg in onze kerk- en burgerlijke gemeente.

7.

Door de vergrijzing in Angerlo en Doesburg zijn er meer ouderen met hun specifieke
vragen. De zorg voor ouderen is deels een taak van het Diaconaat die
maatschappelijk meer van belang zal zijn.

8.

Als Diaconaat investeren we in de zorg voor onze aarde.

9.

We vinden zorg voor onze aarde belangrijk. We doen ons werk zoveel mogelijk
volgens principes van respect en eerlijke handel.

10.

We gaan het samen gaan met pastoraat verder vorm geven komende jaren

1.2 Visie (wat willen we bereiken)
Het Diaconaat wil, samen met de gemeente als diaconale gemeenschap, met open handen dienend
zijn. Zij wil werken aan een samenleving waarin verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid belangrijk
zijn. Dit zien we waar mensen aandacht en respect hebben voor elkaar. Dat heeft alles te maken met
zorg voor mensen die dit nodig hebben, eerlijke handel en op een duurzame manier omgaan met de
aarde.
Plaatselijk:
Diaconie is op de hoogte van de noden van de inwoners van Angerlo en Doesburg en hun sociale
context.
Landelijk en wereldwijd:
De Diaconie sluit aan bij landelijke projecten, Europese en wereldwijde projecten, die passen in de
visie en waarvoor voldoende inzet, kennis en betrokkenheid aanwezig is in de PGAD.
We geloven dat we met vele “druppels” en elke glimlach een stapje zetten richting Gods Koninkrijk.
Het Diaconaat wil aan de visie (dit bereiken) werken vanuit de volgende kernwaarden:
barmhartigheid, wederkerigheid, gerechtigheid en duurzaamheid.

2. Strategie
Hoe we deze doelen willen uitvoeren, kunt u terugvinden in ons jaarlijks aangepast werkplan.

Diaconale uitgangspunten
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.’ (Kerkorde Protestantse
Kerk Nederland)

2.1. Helpen wie geen helper heeft
Bovenstaand credo is al lang het credo van het Diaconaat. Het drukt heel krachtig uit hoe het
Diaconaat haar taak ziet. Ons doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, die geen
eigen middelen tot hun beschikking hebben en ook geen of onvoldoende netwerk om zich heen
hebben. Dit kunnen mensen in financiële problemen zijn, maar ook mensen die eenzaam zijn of
mensen met een beperking.
Via collecten in de zondagse diensten zamelen wij geld in om dit vervolgens op een verantwoorde
wijze uit te geven aan het diaconale werk. Ook worden er soms aanvragen gedaan, door mensen zelf
of door diakenen die in contact zijn gekomen met iemand met een hulpvraag. Altijd wordt gekeken
en afgewogen welke hulp in dat specifieke geval nodig is. Hierbij proberen we gelijke gevallen zo
gelijk mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere situatie om een eigen afweging. Het Diaconaat
kan geen structurele hulp verlenen, maar zal altijd een bepaalde termijn afspreken en er ondertussen
aan werken dat mensen weer zelfstandig verder kunnen. We willen geen afhankelijkheid creëren,
maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan.
Het Diaconaat is er voor iedereen, niet alleen voor kerkleden. Ook niet-kerkleden kunnen in geval
van nood een beroep op ons doen.

2.2 Barmhartigheid
Barmhartigheid is de vertaling van het woord ‘chesed’ (Oude Testament). Dit woord kan vertaald
worden met goedheid, trouw, weldadigheid, solidariteit en barmhartigheid. Het doen van
barmhartigheid komt niet voort uit een opwelling, maar het is een vorm van trouwe bijstand.
Barmhartigheid is iets wat gedaan wordt. We voelen ons niet alleen bewogen, maar ook betrokken,
verbonden met de ander en vooral verantwoordelijk voor de ander en daar handelen we naar. We
mogen delen van wat ons geschonken is. Dat betekent dat we niet te zuinig of beperkend moeten
zijn. Mensen moeten vaak enige schroom overwinnen voordat zij hulp vragen, dit gebeurt niet
lichtvaardig. We vertrouwen er in principe op dat iemand een eerlijk beeld van zijn of haar situatie
schetst.

Zoveel mogelijk mensen willen we een kans bieden op bijvoorbeeld financiële bijstand,
jeugddiaconaat of ouderenreis. We moeten verantwoord met onze middelen omgaan en daarom
soms enige controle uitoefenen.

2.3 Wederkerigheid
Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil geholpen worden. Het is echter niet zo dat iemand dan
alleen nog maar ‘ontvanger’ is; ook hij of zij heeft wat te bieden aan degene die helpt.
Gemeenteleden zijn bijvoorbeeld betrokken als brenger van de bloemengroet. Misschien is dat
levenswijsheid, vriendelijkheid of hulp op een moment dat het allemaal weer wat beter gaat.

2.4 Getuigen van gerechtigheid
De kerk in het algemeen en het Diaconaat in het bijzonder mogen met hun werk getuigen van Gods
liefde. Zeker daar waar sprake is van onrecht, mogen zij Gods gerechtigheid daar tegenover stellen.
Dit krijgt gestalte in het bestrijden van armoede door projecten van het Werelddiaconaat. Door
bijvoorbeeld mensen toegang tot schoon drinkwater of opleiding te geven. Dit kunnen ook projecten
zijn waar gemeenteleden bij betrokken zijn. Dit wordt in een jaarlijks op/bijgesteld giftenbeleidsplan
weergegeven. Ondersteuning van de pioniersplek is een voorbeeld van een plaatselijk project. Ook
kan het nodig zijn om onrecht aan te kaarten bij de overheid. Groot of klein zijn dit allemaal
initiatieven die gerechtigheid willen bevorderen.

2.5 Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat over de zorg voor de schepping (de aarde) en de schepselen (mensen) op
respectvolle wijze zodat die niet uitgeput raken, letterlijk en figuurlijk. Dat betekent tegengaan van
verspilling van hulpbronnen, voorkomen van vervuiling en teloor gaan van het milieu, maar ook het
bestrijden van uitbuiting van mensen en wat tegenwoordig moderne slavernij wordt genoemd.
Werken aan duurzaamheid schept mogelijkheden voor de komende generaties en zadelt hen niet op
met destructief gedrag van voorgaande generaties. Werken aan duurzaamheid komt voort uit de
verantwoordelijkheid die wij van God hebben gekregen voor onze omgeving.

3. Financieel beleid
3.1 Vermogenspositie
Een belangrijk uitgangspunt is dat vermogensvorming geen doel op zich is voor het Diaconaat. Om
deze reden heeft het Diaconaat ervoor gekozen om een begroting op te stellen met een klein tekort
en zo jaarlijks een bedrag te laten vrijvallen.

3.2 Giftenbeleid
Om het tot beschikking stellen van de geldelijke middelen uit collecten, giften en renteopbrengsten
op een juiste wijze tot uitvoer te brengen heeft het Diaconaat de volgende verdeelsleutel
vastgesteld:
•

Plaatselijk diaconaat

•

Regionaal/Landelijk diaconaat 20%

•

Werelddiaconaat

50%

30%

Deze verdeelsleutel geldt als richtlijn om de begrotingen vast te stellen. Mochten zich onverwachte
situaties voordoen, is het Diaconaat vrij om onderbouwd hiervan af te wijken.
Het collecterooster wordt mede opgesteld aan de hand van het landelijke collecterooster van Kerk in
Actie.

4. Communicatie
Een belangrijk onderwerp binnen onze gemeente is communicatie naar de gemeenteleden en naar
buiten. Door het duidelijk formuleren van doelen en actiepunten in dit beleidsplan wordt het werk
binnen het Diaconaat overzichtelijk. Hierdoor kan vervolgens de gemeente beter worden
geïnformeerd en betrokken. Dit gaat op de volgende wijze:
1.
Het publiceren van een kort verslag van bijvoorbeeld de vergaderingen of
ontwikkelingen binnen het Diaconaat is een middel om zich te profileren en te presenteren.
De gemeenteleden worden daardoor op de hoogte gebracht van wat er op een vergadering
van het Diaconaat wordt behandeld. Niet alles is geschikt voor publicatie, maar er zit een
heleboel tussen ʹallesʹ en ʹnietsʹ. Het middel van het geschreven woord via bijvoorbeeld
Maanlicht, Zonlicht, Lichtpunt, Licht en de website (wordt nog niet optimaal benut) De
betekenis en het effect ervan zijn groot.
2.
Het geven van voorlichting en informatie is een belangrijk hulpmiddel voor diakenen
om te bouwen aan een diaconale gemeenschap. Natuurlijk geven diakenen ook voorlichting
en informatie via persoonlijke gesprekken, via toelichtingen in erediensten en andere
bijeenkomsten. Door een artikel worden meer gemeenteleden bereikt. De artikelen kunnen
een afwisselende inhoud hebben. Te denken valt aan zaken die binnen de eigen gemeente
een rol spelen. Je kunt de gemeente oproepen naar elkaar om te zien. Je kunt dat ʹomzien
naar elkaarʹ vertalen in concrete tips. Zo’n oproep moet regelmatig herhaald worden in
andere woorden.
3.
Maandelijks publiceren van opbrengsten van collectes en giften aan instellingen.
Ook wordt informatie gegeven over de instellingen. Het is belangrijk dat de gemeenteleden
weten wat er met hun geld gebeurt.

Gedicht:
Onze weg

Geen andere weg valt er te bewandelen
dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan,
kleinen en groten,
machtigen en zwakken.

Geen ander pad is samen te effenen
dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging,
Stapstenen leggen van moed en vertrouwen.

Geen betere energie is er
dan die van de samenhorigheid.
Woorden en daden vinden
die mensen bij elkaar brengen,
over alle grenzen heen.

Geen krachtiger teken is er
dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom
en bouwen aan zijn huis,
hier en nu reeds,
te midden van de woestijn.

Uit Woord en Weg

BIJLAGE 1: FINANCIEEL BELEID
Protocol financiële ondersteuning / Werkwijze financiële hulpvragen
Vooral bij diaconaal werk als de behandeling van hulpvragen worden financiële middelen ingezet
door de diakenen. In deze situaties wordt door de diaken(en) een nadere analyse gemaakt van de
financiële situatie en van de omstandigheden waarin de hulpvrager verkeert. Op basis van deze
nadere analyse komt de diaken tot een advies voor het oplossen van de probleemsituatie. Dit advies
wordt besproken in de vergadering van het Diaconaat, waarna door het Diaconaat een (voorstel tot)
besluit wordt genomen. De uitvoering van het besluit valt onder de verantwoordelijkheid van de
betrokken diaken (tenzij anders afgesproken). Bij de besluitvorming tot financiële hulp gelden de
volgende bevoegdheden:
1.
Financiële hulp tot € 50,-: Elke diaken is bevoegd tot het geven van financiële hulp tot
€ 50,zonder dat hier voorafgaande goedkeuring vanuit het Diaconaat noodzakelijk is. Wel
dient de verstrekking van dergelijke hulp teruggekoppeld te worden aan het Diaconaat.
2.
Financiële hulp tot € 250,-: Voor het geven van financiële hulp tot € 250,- is de
goedkeuring noodzakelijk van de voorzitter en de penningmeester. Hierbij is eveneens geen
voorafgaande goedkeuring door het gehele diaconaat noodzakelijk. Ook hier geldt dat de
verstrekking van dergelijke hulp teruggekoppeld dient te worden aan het Diaconaat.
3.
Financiële hulp boven € 250,-: Het geven van financiële hulp boven € 250,- geschiedt
alleen na besluitvorming daartoe in het Diaconaat.
De verstrekking van de financiële hulp geschiedt bij voorkeur niet in contanten, maar via
bankbetalingen door de penningmeester van het Diaconaat. Indien betrokkene geen beschikking
meer heeft over geld voor de aankoop van ontbrekende eerste levensbehoeften kan overgegaan
worden tot het verstrekken van financiële hulp in de vorm van contanten. Deze financiële hulp zal
hierbij in principe niet boven € 100,- mogen liggen. Indien de betrokkene niet in staat is om op een
verantwoorde wijze met de verstrekte contanten om te gaan, zullen geen contanten worden
verstrekt. In dit geval zal hulp in de vorm van natura (bijvoorbeeld boodschappen) worden gegeven.
Wanneer er hulp geboden wordt in de vorm van een lening zal er nooit rente doorberekend mogen
worden aan de hulpvrager.

Spoedeisende financiële hulp
Indien er sprake is van spoedeisende financiële hulp, bijvoorbeeld doordat de betrokkene te lang
heeft gewacht met het zoeken naar hulp waardoor schuldeisers overgaan tot maatregelen (in de
vorm van huisuitzetting, afsluiting van nutsvoorzieningen, etc.), zal het besluit tot financiële hulp
veelal niet kunnen wachten tot de maandelijkse vergadering. De desbetreffende diaken zal in dit
geval het voorstel tot hulpverlening mondeling of via de mail afstemmen zodat bij goedkeuring direct
kan worden overgegaan tot uitvoering van de hulp.

BIJLAGE 2: AGENDAPLANNING DIACONAAT ANGERLO-DOESBURG
2021
Januari 2021 maandag 18 januari online via teams
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZWO dienst in maart/april plannen en organiseren
Evaluatie kerst
Samen eten als Diaconie
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.)
Speerpunten 2021 vaststellen
Afscheid ambtsdragers en taakdragers
40-dagentijd kalenders bestellen
Schrijfactie Pasen

Februari 2021 maandag 15 februari bij Marjolein ( indien nodig online of in de Wehmerhof)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paasgroetenschrijfactie
Paasviering ouderen op Grotenhuys?
Betrekken gemeenteleden (hele jaar door?) d.m.v. Micha bijeenkomsten organiseren in 40dagentijd
Jeugdouderlingen uitnodigen voor overleg in April
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy lichtpunt ( inhoudelijke info)
Evaluatie : diaconie vergaderingen , samenwerking ; wat gaat er goed /wat kan er beter
Bijeenkomst diaconaat/pastoraat voorbereiden
Predikant uitnodigen voor vergadering in April

Maart 2021 maandag 8 maart samen met Pastoraat
April 2021 maandag 12 april bij ?
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdouderlingen in dit overleg ; jeugddiaconaat? Hoe vorm te geven
Overleg met predikant o.a. evaluatie van de voorbeden
Lopende projecten voortgang/nieuwe ideeën
Jaarrekening 2020
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.) thema zomer copy aanleveren door diaconie
Thema avond/activiteit duurzaamheid voorbereiden voor bijvoorbeeld in juni

Juni 2021 maandag 7 juni bij Gudrun
In juni gezamenlijk overleg met Pastoraat
•
•
•
•
•
•

Ouderenreisje
Startzondag
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.)
Vakantietas
Jaarrekening 2020 definitief

•
•
•
•
•

Jaarlijkse bijdrage ?
Samen eten als Diaconie / uitje
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.) thema zomer
Copy Licht jaarlijkse uitgave o.a. hierin vermelden wie welke taak heeft binnen diaconaat

Juli 2021 maandag 5 juli bij Klaas
•
•
•
•

Giftenbeleid 2022 voorbereiden
Oogstdienst voorbereiden
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.)

September 2021 maandag 6 september bij Marjolein
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe ambtsdragers
ZWO dienst
Oogstdienst voorbereiden
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.)
Predikant uitnodigen voor vergadering in november
Kerstattenties
Begroting 2022 (concept)
Schrijfactie Amnesty
Adventskalenders ?
Evaluatie/ Diaconie vergadering, samenwerking…

November 2021 maandag 1 november bij Gudrun
In november gezamenlijk overleg met Pastoraat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerstviering ouderen
Evaluatie ouderenactiviteiten/ouderencontact
Overleg predikant
40-DAGENTIJD/Michabijeenkomsten voorbereiden
Schrijfactie Amnesty voorbereiden (10 december dag van de rechten van de mens)
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.)
Begroting 2021 vaststellen
Agendaplanning 2022 definitief
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.) In januari nummer copy door Diaconie.
Brief maken t.b.v. jaarlijkse bijdrage
Bijzondere diensten / jaarplanning hiervoor maken
Schrijfactie Amnesty voorbereiden (10 december dag van de rechten van de mens)

December 2021 dinsdag 7 december bij?
•
•

Beleidsplan
Evaluatie Bloemengroet

•
•
•
•

40 dagentijd 2022
Copy Maanlicht (actuele info.)
Copy Lichtpunt ( inhoudelijke info.)
Evaluatie schrijfactie Amnesty

Vaste agenda:
• Opening
• Vaststellen agenda
• Notulen
• Activiteitenlijst
• Post
• Vanuit/naar KR/ moderamen
• Vanuit groepen/taakdragers
• Wat in de PR / communicatie website, maanlicht, zonlicht, lichtpunt en licht
• Nieuwe vergadering
• Rooster - 1e zondag van de maand voorbeden door dienstdoende diaken/taakdrager bij
eigen predikant
• Rondvraag/mededeling
• Sluiting
Data kerkenraadsvergaderingen 2021( concept)
26 januari, 1 maart, 26 april, 21 juni, 13 september, 25 oktober, 6 december
Kopijdata Licht, Maanlicht en Lichtpunt: zie blad 2 van rooster Erediensten

Marjolein Somsen Diaken

voorzitter/penningmeester/bloemengroet

Anita Spanjer

Diaken

afgevaardigde moderamen /secretariaat

Nel Weststeijn

Taakdrager schrijfacties / ouderencontact Angerlo

Gudrun Gilhuis

Taakdrager diaconaal project Ghana/kerstattenties/vakantietas

Speerpunten 2021
Duurzaamheid :

Micha-cursus, warme truien dag, thema-avond, schrijfacties, projecten,
aanmelden groene kerk, inzamelen postzegels/oude telefoons etc.

Vluchtelingen:

Tafels van Hoop of op een andere manier een activiteit organiseren voor
vluchtelingen in Angerlo/Doesburg in samenwerking met vluchtelingenwerk
Angerlo en Doesburg

Eenzaamheid :

Even eruit, samenwerking met pastoraat verder vorm geven, samen eten op
maandag/zondag, vier je verjaardag in de kerk

Zorg voor kwetsbaren: via vakantiebureau gezin proberen te vinden dat het leuk vindt om hiervoor
in aanmerking te komen, Vakantietas, Projecten, Kerstattenties, Voedselbank
Financiële ondersteuning : Stichting Leergeld, SUN Doesburg, Oecumenische werkgroep Doesburg

BIJLAGE 3: PROJECTEN
Algemeen
De diaconie toetst alle projecten die wij ondersteunen aan de hand van de missie, visie en
kernwaarden.
We ondersteunen één hoofdproject (1) te weten Kerk in Actie nieuwe kansen voor straatmeisjes in
Ghana ( 2020-2023) waarbij de rol initiërend is en proactief; er wordt veel energie ingestoken.
Daarnaast zijn er nevenprojecten ( 2 tot en met 5) ( 1 februari 2020 tot en met januari 2022) waarbij
de rol meer ondersteunend is en waar we een platform willen aanbieden en we meer reactief
opereren.

1.

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 2020-2023

Doelen
1. Door dit project de gemeente zich verbonden laten voelen met mensen in een ander
werelddeel, die onder moeilijke omstandigheden leven.
2. Enthousiasme in de gemeente Angerlo-Doesburg teweegbrengen door mensen die ervaring
hebben met Afrika /Ghana te laten voorgaan in kerkdiensten en eventueel studenten uit
Ghana die hier studeren uit te nodigen om over hun land te vertellen. Daarnaast
gemeenteleden die voor het World Servants project 2018/19 in Ghana zijn geweest,
eveneens in kerkdiensten laten vertellen over hun ervaringen.
3. In 3 jaar tijd € 4500,-inzamelen ten bate van het project.

Doelgroep
Doelgroep is alle gemeenteleden in het algemeen, de gemeenteleden die kerkdiensten bezoeken in
het bijzonder. Vooralsnog zijn er geen plannen om specifieke groepen te betrekken. En ook niet om
met het project buiten de kerk te treden.

Periode
Het project beslaat een periode van 3 jaar te beginnen op Pinksteren 2020 en te eindigen april 2023.
Ter afsluiting zal een kerkdienst worden georganiseerd waarin dit project centraal staat.

Menskracht
Op dit moment zijn er twee personen beschikbaar om het project te organiseren en het werkplan uit
te voeren.

Acties
1. In eerste instantie is het de bedoeling om twee keer per jaar een kerkdienst mede gestalte te
geven, een in de vastentijd en een op de zendingszondag in november, waarin uitvoerig
aandacht wordt besteed aan het project in allerlei facetten. Er wordt naar gestreefd om een
voorganger van buiten of een student van de theologische faculteit van de VU uit te nodigen.
2. Daarbij zal ook geprobeerd worden, iedere keer andere mensen van de gemeente bij de
voorbereiding te betrekken.

3. De bedoeling is verder in totaal 4 keer per jaar als eerste collectie voor dit project te
collecteren.
4. 6 x per jaar zullen de avondmaal collectes, zogenaamde schaalcollectes, voor dit project
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana bestemd zijn.
5. Ook zullen we voor inspiratie contact zoeken met andere gemeentes (o.a. 7 gemeenten in De
Liemers), die ook dit project geadopteerd hebben. Gestreefd wordt om één keer per jaar een
actie te organiseren waarbij gemeenteleden betrokken zijn, b.v. Iets maken om te verkopen
op de kerstmarkt of via de webshop van de kerk.

Publiciteit
1. Voorafgaand aan de collecte zal altijd een verhaal over het project/een getuigenis/voortgang
in het land, vanaf het koor mondeling toegelicht worden door iemand van het Diaconaat.
Tevens zal de collecte ook in Zonlicht toegelicht worden.
2. De schaalcollectes worden, indien mogelijk, mondeling vermeld in Zonlicht.
3. Er zal getracht worden elke maand in Maanlicht over actualiteiten te schrijven, en elk
kwartaal in Lichtpunt een informatief artikel te plaatsen.
4. Het project wordt op de website van PKN Angerlo-Doesburg beschreven.
5. Er wordt een folder gemaakt en ook zullen er geregeld posters opgehangen worden op de
prikboorden in de Martinikerk in Doesburg en in de Galluskerk in Angerlo. Kerk in Actie (KIA)
heeft materiaal om te gebruiken, zodat we niet zelf alles hoeven uit te vinden.

2. Stichting Perspective Danes Roemenië
De kernwaarden zijn armoede en barmhartigheid en rechtvaardigheid.
De hoofddoelen van dit project zijn:
•
•
•
•
•
•

Steunen en promoten christelijke educatie
Verbeteren van leefomstandigheden in alle opzichten in achterstandsgemeenschappen /
wijken veelal Roma-gezinnen
Opleiden van de mensen uit deze gemeenschappen, zodat ze hun sociale rol/plaats in de
maatschappij begrijpen en een andere positie krijgen in de maatschappij
Structureel 50 € per maand schenken
1x themadienst
2 x per jaar eerste collecte

3. Stichting Table Mountain Zuid Afrika
De kernwaarden zijn armoede en barmhartigheid)
•
•
•
•

Structureel 50 € per maand schenken
1x themadienst
2 x per jaar eerste collecte
Diaconie heeft dit project 3600 € geleend (april 2019) voor vervoer/aanschaf van een auto,
de terugbetaling is al op gang gekomen

4. Vrienden Tent of Nations
De kernwaarden rechtvaardigheid en barmhartigheid)

We refuse to be enemies
De familie Nassar is ervan overtuigd dat het juiste antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet
kan bestaan uit het reageren met geweld, het in de slachtofferrol schieten of weglopen van de
situatie. Hun antwoord is hun pijn, woede en frustratie om te vormen in een constructieve kracht die
leidt tot een betere toekomst. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een
politieke oplossing is, maar nu zelf al actief moeten werken op het grondvlak. Zij worden hierin
gemotiveerd door de Bijbeltekst: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade
door het goede”. Tent of Nations gelooft dat het land en haar inwoners elkaar nodig hebben. Zij doet
dit door het land te beschermen, mensen van diverse culturen bij elkaar te brengen en Palestijnse
jongeren te helpen om te hopen op en te werken voor een betere toekomst. Zij leren de betekenis
van het land binnen hun cultuur en identiteit.
Deze projecten bouwen bruggen van wederzijds begrip, verzoening en vrede vanuit een breed
perspectief. Het basismotto voor al het werk is We Refuse to Be Enemies.

•
•
•

Structureel 50 € per maand schenken
1x themadienst
2 x per jaar eerste collecte

5. World Servants Panama
•
•

Aanmeldingsbedrag per deelnemer ( 200 euro) die mee gaat wordt door de diaconie betaald
Andere financiële acties regelt de groep zelf

Overige acties:
Er zal ruimte zijn om andere acties ten bate van deze projecten te ontplooien.
Communicatie en informatie rond de projecten in Licht, Lichtpunt, Maanlicht en Zonlicht

