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WERKPLAN 2018-2019 
college van diakenen protestantse gemeente Zeewolde  

 

1. De Protestantse gemeente van Zeewolde wil een gemeenschap zijn van mensen die 
geloven in de God van de Bijbel met als kern van ons geloof “Wij hebben lief omdat God 
ons eerst heeft lief gehad’ ( 1 Joh. 4 vers 19).Vanuit deze liefde en de opdracht die in de 
Bijbel tot ons komt wil de diaconie omzien naar mensen in nood die geen helper hebben. 
Omdat God alle mensen lief heeft en voor Hem  gelijk zijn, kijkt de diaconie niet naar 
huidskleur, ras , godsdienst, oud of jong. 

 

2. Doel van het werkplan is het aangeven van: 
a. Die zaken waaraan in het jaar 2018-2019 (aug – juni) aandacht zal worden besteed; 
b. De plannen die in jaar 2018-2019 zullen worden uitgevoerd; 
c. De financiële verplichtingen. 
 
 

3. Enkele diakenen maken het concept-werkplan, waarna het werkplan door de 
diaconievergadering wordt vastgesteld.  

 
 
4. Vergaderingen 

De diaconie vergadert maandelijks, op de tweede maandag van de maand, behalve in juli 
en augustus. 
 
 

5. Afgevaardigden 
a. Classis. 

Vergaderingen van de (nieuwe) Streekclassis worden bezocht door een 
tweetal mensen uit onze Gemeente.  Op een later tijdstip wordt hier een naam 
aan gekoppeld. 

b. Algemene Kerkenraad (AK) 
De voorzitter Jan van der Perk is lid van de AK / KK; de oud-voorzitters Cor 
Rozema en Winfried Hamer functioneren als back-up. 
Moderamen AK; voorzitters Jan van der Perk; de oud-voorzitters Cor Rozema 
en Winfried Hamer functioneren als back-up.  

c. Jeugddiaconaat. 
Ans Grootkoerkamp is de vertegenwoordiger namens de diaconie in de 
Jeugdraad. 
Doelstelling van het jeugddiaconaat is  
a. het stimuleren van de diaconale bewustwording van jongeren; 
b. iets doen voor de samenleving door jongeren; 
c. er zijn voor jongeren in de knel (diaconaat voor jongeren). 

d. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
Etty Schipper vertegenwoordigt de Diaconie in de ZWO. 
ZWO verzorgt o.a. de zondagen voor het WD, eredienst voor de 
Zendingszondagen, het betrekken van gemeenteleden bij het werk van ZWO 
enz, enz. 
De penningmeester Etty Schipper van de diaconie behartigt ook de financiële 
zaken van de ZWO. Er is besloten om per kwartaal toelichting te geven over 
de financiën.  

e. Brooddelen (onder IDPZ) 
Ans Groot Koerkamp is coördinator brooddelen. 
Jaap Wolff zal hierbij assisteren. 
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6. Overige activiteiten 
- Werkgroep Persoonlijke ondersteuning bestaat uit 

Jaap Wolff is eerste aanspreekpunt, Jan van der Perk ondersteunend. 
1 keer per maand is er een inloopochtend in Open Haven voor iedereen die 
daar behoefte aan heeft. 

- Alle verzoeken voor persoonlijke ondersteuning komen voornamelijk van MDF. 
Veel samenwerking met Pastoraat. 
Verzoeken worden ingediend bij één van de leden van de werkgroep. 
Financieel: bedrag onder dan € 50 wordt door diaken akkoord gegeven. 
tussen 50 en 150 euro in werkgroep 
boven 150 euro voor akkoord in diaconievergadering 

- Steunaanvragen t.b.v. de vakantieweken: idem; 
- Overzicht maken wanneer, wie, welke ondersteuning heeft ontvangen (alleen 

ter inzage voor diakenen, een algemeen overzicht voor de AK). Hierbij is 
discretie noodzakelijk, ook in notulen. 
Jaap Wolf levert jaarlijks een overzicht (anoniem) van hulpaanvragen en 
ondersteuning in de diaconievergadering. 

 
a. Werkgroep PR/Communicatie bestaat uit Ans Groot Koerkamp. Fokelien Ronda 

ondersteunend. 
- Interne communicatie: notulen worden verzorgd door Ans Groot Koerkamp. 

Met betrekking tot overige aangelegenheden: iedere diaken is gehouden intern 
op de juiste wijze te communiceren; informeer iedereen indien noodzakelijk!; 

- Voorlichting over taken van de diaconie wordt in principe gedaan door de 
werkgroep PR/Communicatie, o.a. door het schrijven van stukjes in Vaarwater, 
informatieverstrekking bij het contactpersonenoverleg e.d.; 

- In principe kunnen alle diakenen specifieke stukjes betreffende hun taak laten 
plaatsen in Vaarwater. Het stuk wordt aan de werkgroep PR/Communicatie 
gestuurd die zorg draagt voor plaatsing in Vaarwater; 

- De informatie over het doel van de collecte bij het Heilig Avondmaal wordt 
verzorgd door de werkgroep PR/Communicatie door een stukje te plaatsen in 
Vaarwater en op de zondagsbrief; 

- Indien voorlichting gegeven moet worden dan wordt dit verzorgd door de 
werkgroep PR/Communicatie. 

 
b. Werkgroep Projecten. 

- Commissie kerstpakketten; sinds 2002 wordt er samen met de RK-parochie 
een jaarlijkse kerstactie georganiseerd. Sinds 2008 wordt intensief 
samengewerkt met een vertegenwoordiging van nagenoeg alle kerken uit 
Zeewolde. Deze samenwerking is ontstaan vanuit het Interkerkelijke Diaconaal 
Platform Zeewolde (IDPZ). Tijdens deze actie worden kerstpakketten 
samengesteld en bezorgd bij mensen die aan de onderkant van de financiële 
ladder zitten, zowel behorend tot onze gemeentes als tot de burgerlijke 
gemeente Zeewolde. 
Commissielid namens de diaconie is: Fokelien Ronda. 

- Commissie vakantieweken. Deze behartigt alle soorten vakantieregelingen 
waar de diaconie als tussenpersoon dan wel als steunverlener bij kan zijn 
betrokken. Fokelien Ronda is tussenpersoon.  

- Vervoer minder mobiele personen naar de kerk en terug. 
Tineke Korteweg is hiervoor contactpersoon.  
Eens per jaar: voorzitter even contact met haar opnemen. 

- Veranderdag in de 40 dagen tijd in samenwerking met ZWO. 
Hierin wordt samengewerkt met Stichting Present. Namens de diaconie 
hebben zitting: Fokelien Ronda en Jan-Peter Witteveen. 
Arien Buth en Ria Kuipers zitten namens de ZWO in de 
voorbereidingscommissie. 

- Heilig avondmaal in de Sfinx. 
Dienst doende diaken en Ella Batelaan verzorgen deze diensten samen met 
de dienstdoende ouderling en diaken. Besproken zal nog worden of er een 
vaste diaken moet komen voor de diensten in de Sfinx. 
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- 2 keer per jaar is er een ontmoeting met de coördinator vrijwilligersgroep 
Schuldhulpverlening  Zeewolde (MDF). Namens de diaconie: Jan van der Perk 

- Idem met Stichting MEE Namens de diaconie: Jan van der Perk 
- Idem met Grootteam Zeewolde. Namens diaconie Jaap Wolff 

 
 

7. Benodigde of te reserveren gelden. Etty Schipper en Gerjanne Spijkerboer  kijken naar de 
goede doelen, evt worden deze bijgesteld. 
 
a. Opgelegde verplichtingen 

- Diaconaal quotum. Bedoeld voor de kosten van de sectie Binnenlands 
Diaconaat, Missionaire- en Diaconale Arbeid en Oecumenische relaties (MDO) 
in Utrecht. Een voorstel van het bureau MDO wordt in overleg met de diaconie 
vastgesteld en wordt daarna als vrijwillige verplichting door de diaconie 
bijeengebracht.  

- Collectes Binnenlands Diaconaat (doorzendcollectes) 
Omdat dit een collecte is die bij synodebesluit is vastgesteld en deze geheel 
moet worden afgedragen, behoeft deze niet te worden gereserveerd. De 
opbrengst wordt rechtstreeks overgemaakt naar het Dienstencentrum in 
Utrecht, sectie BD. De collectes worden wel vermeld op begroting en 
jaarrekening. 

b. Vrijwillig aangegane verplichtingen 
- Diaconaal aandeel binnenland, via Kerk in actie 

Dit bedrag wordt in twee termijnen overgemaakt: juni en september.  
- Giften volgens landelijke/provinciale advies- en projectenlijst als gebudgetteerd 

1. Vast te stellen door diaconievergadering in sept. gekoppeld aan de 
begroting. 

2. Voorstel door secretaris / penningmeester; 
3. Betaling mei/juni. 

c. Abonnementen 
d. Er zijn geen abonnementen. Er is een diaconie app waarop je het blad Diaconia  

gratis kunt lezen. 
e.  Voorziene uitgaven voor specifieke acties 

- Kerst- paas en zomeractie: bedrag uit collectes; 
- Vakantieweken: e.e.a. dient ten aanzien van ondersteuning eigen 

gemeenteleden nog te worden onderzocht; 
- Ondersteuning binnen Zeewolde: inclusief Jeugddiaconaat; 
- Post onvoorzien. 
De bedragen worden jaarlijks herzien. 
 

 
8. Begroting 2019 

Voor de gespecificeerde financiële gegevens van de diaconale gelden 2019 wordt 

verwezen naar de begroting van de penningmeester. 

 
9. Jaarrekening 2018 door Etty Schipper 

 
Nadat de kascommissie  de jaarrekening heeft goedgekeurd wordt deze in concept 
aangeleverd op de diaconievergadering en gaat na goedkeuring naar de Kerkenraad. Met 
ingang van 2013 wordt de financiële administratie met het programma Twinfield (van de 
KKA) verwerkt. Hierdoor is aanbieden aan de accountant van de KKA niet meer nodig. 
Wel is er daarom de kascommissie in het leven geroepen. Na goedkeuring van de 
Kerkenraad wordt de jaarrekening gepresenteerd op de gemeente avond. 
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10. Jaarplanning 

 

Jaarplanner diaconie 2018-2019 

Augustus Geen vergadering 
Concept begroting opstellen 
Concept werkplan opstellen 

September 

 

Vaststellen begroting. Na behandeling digitaal naar kerkenraad ter 
goedkeuring 
Vaststellen werkplan  
Vaststellen taakverdeling 
Collecterooster. Contact met kerkrentmeesters 
Opstarten kerstpakkettenactie 
Collectedoelen bepalen voor HA, ook i.v.m. communicatie. 
 

Oktober  

 

Gemeenteavond met o.a. diaconie begroting. 
Veranderdag opstarten. 
Vergadering met persoonlijk ondersteuning & pastoraat. 
 

November  

 

Collectedoelen 40 dagen  
Diaconale vakantie weken, zijn er gemeenteleden die in aanmerking komen. 
HA december. 
2

e
 zondag collecte Kostmand. 

 

December Voorbereiden diaconievergadering februari tav beleidsplan. 
 Werkgroep samenstellen. 
 

Januari 

 

Voortgang beleidsplan 
Opstarten Paasactie.  
HA februari.  

Februari Inventariseren blijvende diakenen 
Nadenken over nieuwe diakenen 

Maart  

 

40 dagen tijd. 
Paasactie  in maart of april. 
Veranderdag. 

April 

 

Financieel jaarverslag in concept gereed en behandelen in 
diaconievergadering 
Na goedkeuring aanbieden aan Kerkenraad 
HA mei  
 

Mei 

 

Gemeenteavond met diaconaal jaarverslag. 
Vergadering met pastoraat. 
Opstarten P-maand (sePtember) samen met Stichting Present 
 

Juni  

 

Diaconaal avondje plannen i.v.m. aftredende diakenen 
HA bespreken voor september. 
Zomeractie  
 

Juli  

 

Geen vergadering 
Afvaardiging bespreken IDPZ vergadering  voor  
september. 
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Taakverdeling diaconie  
seizoen 2018-2019 

 

 
 
 1

e
 vertegenwoordiger Reserve/achtervang 

College taken:     

Voorzitter  Jan van der Perk Cor Rozema, Winfried Hamer 

Penningmeester Etty Schipper  

Secretariaat  Gerjanne Spijkerboer  

Notulist Ans Groot Koerkamp  

   

Vergaderingen (afvaardigingen):   

Kleine Kerkenraad Jan van der Perk Cor Rozema, Winfried Hamer 

Moderamen  Jan van der Perk Cor Rozema, Winfried Hamer 

Classis later bekend  

Commissie Jeugd en Jongeren Ans Groot Koerkamp  

ZWO Etty Schipper   

Ouderen  Gerjanne Spijkerboer  

Groot team Zeewolde Jaap Wolff   

   

Werkgroepen:   

Brooddelen Ans Groot Koerkamp Jaap Wolff 

Kerst-, Paas- en zomeractie Fokelien Ronda Jaap Wolff 

Arie van der Steen 

Persoonlijke Ondersteuning Jaap Wolff Jan van der Perk 

Veranderdag Fokelien Ronda 

Jan-Peter Witteveen 

 

IDPZ Jan van der Perk Fokelien Ronda 

Inloopochtend Open Heaven Jaap Wolff  

Jan van der Perk 

 

PR en communicatie Ans Groot Koerkamp Fokelien Ronda 

 


