“In Gods naam recht doen,
trouw zijn en liefhebben”

Beleidsplan diaconie
2016 – 2021
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Het leven is geven en ontvangen!
Een mens kan niet zonder geven.
Maar je kunt niet altijd geven zonder ook
te ontvangen.
Daarom is het ontvangen en het geven met
elkaar verbonden.
Door tijdig te geven en te ontvangen blijft
het aardse leven in bestaan.
Zo zijn wij er mee verbonden.
Daarin ontmoeten wij elkaar.
In dat geven en ontvangen is God aanwezig.
Het is Gods lijn naar de mens en gaat er
dwars door heen.
Hij zal het dragen.
Daarom mogen wij zijn hulp verwachten,
als wij even niet meer kunnen geven of
ontvangen.
Voorwoord
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Voorwoord.
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan 2016-2021 van de diaconie van de Protestantse Gemeente
Lelystad (PGL). Met dit beleidsplan heeft de diaconie haar missie en visie, de context en een
programma voor de komende vijf jaar geformuleerd. In het programma staan de activiteiten
beschreven die nodig zijn om de missie te realiseren. Het beleidsplan geeft slechts een
richting aan, waarbij wordt uitgegaan van de te verwachten ontwikkelingen.
Alhoewel het er in economisch opzicht wat minder somber uitziet, zijn er ook in Lelystad
voldoende punten waar aandacht door de kerkelijke gemeentes in Lelystad gevraagd wordt.
Zo is/wordt een groot gedeelte van de zorg voor de zwakkeren in de maatschappij
overgeheveld van de landelijke naar de gemeentelijke overheid. Dit heeft o.a. tot gevolg dat
de overheid en gemeente de kerken gaan zien als partner, zowel in signalerende als in
hulpgevende zin. Onze diaconie ziet haar taak vooral als signalerend.
Naast deze ontwikkeling kunnen we ook niet om het feit heen dat de opbrengsten van de actie
kerkbalans en de wekelijkse collecten een dalende lijn laten zien. Dit noopt ons tot
herbezinning op met name de steun die we voor meerdere jaren aan organisaties toezeggen.
Ook dienen wij onze structuur aan te passen aan de verminderde interesse van gemeenteleden
om tot het ambt van diaken toe te treden.
11 april 2016
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1 Inleiding
Doel van de diaconie.
De diaconie heeft een dienende taak binnen en buiten de gemeente. Dat doet zij door mensen
materieel en immaterieel te ondersteunen. Bovendien kunnen de gemeenteleden worden
gestimuleerd en ondersteund om dienstbaar actief te zijn in en buiten de gemeente.
De diaconie wil vanuit de inspiratie door het Evangelie, handen zijn van onze gemeente en
meerwaarde bieden aan de samenleving. Dat wil de diaconie doen door aansprekende
projecten. De warmte en geborgenheid komt terug in de participatie in inloophuizen en de
ouderenclub.
In dit beleidsplan voor de diaconie is dit in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt.
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De huidige ontwikkelingen

In het afgelopen beleidsplan zagen we dat we in een economische crisis zaten waaruit we dan
wel langzaam opkrabbelen maar waar nog lang niet iedereen baat heeft bij het aantrekken van
de economie. Ook de invoering van de WMO en de participatiewet zorgen voor onrust bij met
name de kwetsbare groepen in de samenleving.
Mede hierdoor wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de diensten van de
Interkerkelijke Schuldhulpverlening Lelystad (ISL). De inloophuizen, ISL en de voedselbank
zijn samen ondergebracht in het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO).
De diaconie wil zich in het bijzonder richten op de jongeren én de ouderen binnen onze
gemeente.
Bovengenoemde ontwikkelingen hebben geleid tot het formuleren van vijf hoofdspeerpunten:
- Het betrekken van jongeren bij het werk van de diaconie, hierbij gesteund door de
jongerenwerker. Op dit moment is er een vorm van samenwerking en overleg tussen
Pleintje en diaconaat. Gestreefd wordt wel naar de benoeming van een jeugddiaken en
jeugdouderling.
- Het behouden van een sterk en goed georganiseerd IDO (Interkerkelijk Diaconaal
Overleg).
- Een ZWO, die via “Kerk in Actie Interactief” de zorg voor de naaste ‘veraf’, dichtbij
wil brengen.
- Ondersteuning aan ouderen binnen onze gemeente. Binnen de diaconie is een diaken
aangesteld voor overleg met de taakgroep pastoraat.
- Het ontwikkelen en behouden van een sterk team, bestaande uit diakenen en andere
vrijwilligers, die voldoende toerusting ontvangen en door de saamhorigheid deel uit
maken van de gehele diaconie en zich daarin gekend weten.
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De taak van diaconie binnen de kerkelijke gemeente (PGL) en daarbuiten

3.1 Functioneren binnen de kerkdienst en de kerkelijke gemeente
Binnen de kerkdienst en de kerkelijke gemeente zijn er verschillende activiteiten die onder de
verantwoordelijkheid van de diaconie vallen.
Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in protocollen die deel uitmaken van het
“Handboek Diaconaal werk Lelystad”.
Veranderingen en vernieuwingen worden zo goed mogelijk gecommuniceerd met de
gemeenteleden. Dit kan via de gebruikelijke gemeenteavonden en ook via het kerkblad. In
ieder kerkblad wordt de gemeente onder het kopje ‘Diaconie’ op de hoogte gesteld van wat er
op dat moment speelt. Daarnaast worden de gemeenteleden uitgenodigd om hun eigen wensen
in te brengen en mee te denken over diaconale doelen.
De zogenaamde vrije collectes krijgen een specifiek doel dat eventueel wordt toegelicht door
de diaken of een vertegenwoordiger van het doel.
Op deze manier willen wij transparant naar de gemeente zijn zodat men weet voor welk doel
de collecte bestemd is.
3.2 Functioneren binnen de gemeente Lelystad en daarbuiten
De activiteiten van de diaconie binnen de gemeente Lelystad en daarbuiten zijn in het
bijzonder gericht op die groep mensen die aan de rand van de samenleving staat. Voor die
groep geldt het motto: ‘helpen waar geen helper is’.
Onder Noodhulp wordt verstaan directe hulp zonder dat het geld terug gevraagd wordt.
Noodhulp wordt alleen in heel schrijnende gevallen gegeven waar directe hulp nodig is.
Bijvoorbeeld in het geval van huisuitzetting of omdat gezinnen geen eten meer kunnen kopen
omdat de schulden moeten worden afgelost. Noodhulp is dan ook een tijdelijke hulp met een
bepaald budget. Het is de bedoeling dat mensen na een bepaalde periode (ongeveer 6 weken)
structureel geholpen worden, hetzij door de gemeente Lelystad, hetzij door de instellingen die
onder het IDO vallen. Sinds medio 2014 valt de Noodhulp onder het IDO. Wel wordt er per
jaar door de participerende kerken een bijdrage overgemaakt naar het IDO voor de uitvoering
van deze noodhulp. Van tijd tot tijd wordt de hoogte van deze bijdrage bekeken en indien
nodig bijgesteld.
Naast deze activiteit ondersteunt onze diaconie het werk van het IDO (Interkerkelijk
Diaconaal Overleg). Dit doen wij samen met nog acht andere kerkgenootschappen. Dit werk
bestaat inmiddels ruim 25 jaar en heeft een geaccepteerde plaats binnen Lelystad gekregen.
Het IDO is de koepelstichting boven: IDO-schuldhulpverlening (ISL), Inloophuis Waterwijk,
Inloophuis Open Haven en voedselbank De Korenaar.
Beide activiteiten, Noodhulp en het IDO, zullen wij vanuit de diaconie ook de komende jaren
blijven ondersteunen. De hoogte wordt bepaald door de bijdrage welke door de diaconie
wordt ontvangen uit de actie kerkbalans, maar zal zijn prioriteit te allen tijde behouden.
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Meeting Point is een project vanuit het Pastores Convent Lelystad, dat personeel van
Youth for Christ in dienst heeft. De bijdrage aan stichting Meetingpoint blijft gehandhaafd op
voorwaarde dat er een sluitende begroting kan worden overlegd. Bij een verdere teruggang
van de inkomsten zal ook de bijdrage aan Meetingpoint onderwerp van discussie worden.
3.3 Zorgen voor aansprekende projecten voor diaconale steun, soms kortdurend zowel
dichtbij als veraf
Er zijn verschillende manieren waarop diaconale steun gegeven wordt voor aansprekende
projecten.
De dankdagcollecte is hier een voorbeeld van. Samen met de diaconie van de Hervormde
Gemeente Lelystad (HGL) wordt al voor de zomervakantie een diaconaal doel gezocht en
vastgesteld. Hierbij wordt ook een oproep gedaan aan de gemeenteleden via het kerkblad. Bij
voorkeur wordt gezocht naar een project in Lelystad. Het is de bedoeling dat het gekozen
project wordt toegelicht tijdens de dienst door een afgevaardigde van het project.
Een andere manier is het uitnodigen van vertegenwoordigers van projecten, organisaties of
instellingen met een diaconaal karakter tijdens de diaconievergaderingen. Dit valt onder het
agendapunt Vorming en Toerusting voor de diakenen. Een belangrijke vraag die altijd wordt
gesteld is wat wij als diaconie voor hen kunnen betekenen. Ook hieruit kan soms financiële
steun volgen.
3.4 Samenwerking met andere kerkgenootschappen en religies
Het IDO en de noodhulp zijn duidelijke voorbeelden van een samenwerkingsverband tussen
de verschillende kerkgenootschappen.
Daarnaast houdt de diaconie nauw contact met de diaconie van de Hervormde Gemeente
Lelystad (HGL) en wordt waar mogelijk samengewerkt. Er wordt 3 x per jaar vergaderd door
het moderamen van onze diaconie met de diaconie van de HGL.
3.5 Publiciteit
Niet alleen via het kerkblad maar ook op andere manieren probeert de diaconie de
gemeenteleden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van haar activiteiten.
Het Jaarverslag van de diaconie en ZWO geeft ieder jaar een uitgebreid overzicht van
activiteiten die hebben plaatsgevonden. Deze jaarverslagen staan op de website en zijn te
downloaden. Op de website kan, onder ANBI, de begroting en de jaarrekening van de
diaconie en ZWO gedownload worden.
De PGL heeft haar eigen website en ook hierin heeft de diaconie haar eigen bladzijde
(‘homepage’).
‘Vele handen maken licht werk’
Al deze activiteiten kan de diaconie alleen uitvoeren als zij voldoende vrijwilligers heeft.
Gelukkig beschikt de diaconie over een relatief groot potentieel van actieve en gemotiveerde
vrijwilligers. Zonder hun inzet zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Het is wel zaak om ook
voor de komende jaren dit potentieel in stand te houden. Alleen met veel actieve en
gemotiveerde mensen blijft dit werk mogelijk. Belangrijke aandachtpunten zijn: continuïteit,
duidelijk omschreven taken (zowel wat betreft inhoud als tijdbesteding), heldere
verantwoordelijkheden (wat wordt van haar of hem verwacht) en rekening houden met de
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wensen en capaciteiten van de vrijwilliger. Op die manier kun je een goed team vormen en is
het werk fijn en goed te doen.
De laatste jaren loopt het aantal diakenen terug, van 14 diakenen in 2011 naar 8 in 2016. Dit
is aanleiding geweest om vanaf 2016 te gaan werken met dienstdragers. Een dienstdrager is
een gemeentelid, die in het verleden als diaken bevestigd is en als diaken van dienst mee wil
werken aan de eredienst in de kerk of in de verzorgingshuizen. Zijn- of haar taak beperkt zich
tot de eredienst en hij/zij is vrijgesteld van het bijwonen van vergaderingen van het college
van diakenen en de kerkenraad. Zolang nodig zullen dienstdragers begeleid worden door
diakenen en evenals diakenen van tijd tot tijd toerusting ontvangen.
Door deze ondersteuning komt er meer ruimte vrij binnen het college van diakenen en is er
ruimte voor beleidszaken.
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ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

4.1 Doelstelling van de commissie ZWO
De commissie ZWO heeft als doel de wereld van veraf dichterbij te brengen en deze materieel
en moreel te ondersteunen.
In onze wereld leven veel mensen in armoede, vaak zonder veel essentiële levensbehoeften,
zoals medische voorzieningen, scholing, (schoon) drinkwater.
De commissie ZWO heeft als taak al de facetten van haar werk constant onder de aandacht
van onze gemeente te brengen.
Hiermee geeft de commissie ZWO Lelystad plaatselijk invulling aan het landelijke beleid van
zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
4.2 Taken en verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van de commissie Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking vloeien direct voort uit haar doelstelling.
Het materieel en moreel ondersteunen van mensen en projecten in andere werelddelen is
mogelijk met geld dat binnenkomt via de actie Kerkbalans, collectes en andere acties. Om de
gemeente zo goed en direct mogelijk te betrekken informeert de ZWO de gemeenteleden over
de mensen en de projecten die zij ondersteunt. Deze informatie wordt verstrekt via een
speciale rubriek in het kerkblad, via folders en filmpjes van KiA, tijdens ZWO-zondagen, de
avonddienst, acties voor een speciaal doel en via het missionair en diaconaal tijdschrift
'Vandaar'. Dit is te vinden in het ZWO display.
De commissie ZWO kiest voor Kerk In Actie Interactief (de zgn. Plus-projecten). Een
betere communicatie (dus tweezijdig!) tussen onze gemeente en de projecten.
De informatie vindt voornamelijk plaats in de periode september tot mei. Dit heeft te maken
met het feit dat er in die periode ook avonddiensten plaatsvinden waaraan ZWO meewerkt en
de Veertigdagentijd in het vroege voorjaar. In de periode mei tot augustus richt de commissie
zich in het bijzonder op de verdeling van de financiële middelen over de verschillende
projecten. Daarnaast kan ZWO Lelystad in beperkte mate projecten steunen waar
gemeenteleden bij zijn betrokken. Deze betrokkenheid vereist wel extra aandacht van de
commissie.
4.3 Informatievoorziening
Via de zondagse diensten:
De informatie voorziening tijdens de diensten bestaat uit het informeren van de gemeente over
de ondersteunde projecten, het verzorgen van de voorbeden en het uitdelen van
informatiemateriaal van ‘Kerk in Actie’ bij de ingang van de kerk. In de Veertigdagentijd is
het de gewoonte dat de gemeente via Kerk in Actie een aantal projecten steunt. Aandacht voor
deze projecten wordt in samenwerking met de Kindernevendienst ingepast in de dienst.
Tijdens de Veertigdagentijd verzorgt ZWO ook de Paasgroeten-actie, waarbij gemeenteleden
via het zenden van een kaart de mogelijkheid hebben om mensenrechtenactivisten en
gevangenen te bemoedigen. In onze gemeente worden de kaarten uitgedeeld zonder postzegel.
Eenmaal per jaar, traditiegetrouw in het najaar, verzorgt de commissie een avonddienst.
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Andere kanalen van informatie:
De ZWO-display in de Ontmoetingskerk is dé plek om kennis te nemen van folders, ander
informatiemateriaal en aankondigingen van evenementen.
4.4 Herkomst van de middelen
Actie Kerkbalans:
Via de Actie Kerkbalans dragen onze gemeenteleden structureel bij aan Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Collectes:
De collectes, die worden gehouden tijdens de erediensten, worden door de penningmeester
rechtstreeks doorgezonden naar Kerk in Actie.
Reserves:
Uitgangspunt van de commissie ZWO is om een minimum aan reserves te hebben. Dit i.v.m.
noodhulp buiten Nederland.
4.5 Besteding van de middelen
Projecten Kerk in Actie:
Tweemaal per jaar wordt er bekeken welke missionaire, diaconale of
ontwikkelingssamenwerking projecten wereldwijd van Kerk in Actie financiële steun
ontvangen vanuit de Protestantse Gemeente Lelystad (PGL). Naast deze min of meer
structurele hulp kan er vanuit de reserves een bedrag worden onttrokken voor noodhulp.
4.6 Oikocredit
Sinds 2010 zijn Oikocredit en KiA een relatie aangegaan om de mogelijk aanwezige
reservegelden bij diaconieën/ZWO-groepen ten gunste te laten komen aan de kleine
ondernemer in Ontwikkelingslanden. ZWO doet mee aan deze manier van ondersteuning.
4.7 Aandachtspunten
De leden van ZWO hebben door het jaar heen veel activiteiten waar zij zich voor inzetten. Uit
de voorgaande tekst zijn twee zaken die de komende tijd extra aandacht vergen.
In de eerste plaats zal er met meer aandacht gekeken worden naar de relatie met het project in
het kader van KiA Interactief. Er wordt gestreefd naar een daadwerkelijk interactief contact.
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5

De speerpunten van de diaconie en ZWO voor de komende 5 jaren

De speerpunten die de diaconie in het beleidsplan van de PGL heeft aangegeven zijn:
a) Het betrekken van jongeren bij het werk van de diaconie en ZWO. Hierbij gesteund door de
samenwerking tussen Diaconie, ZWO en Pleintje.
b) Het behouden van een sterk en goed georganiseerd IDO (Interkerkelijk Diaconaal overleg).
c) Een ZWO die via “Kerk in Actie Interactief” de zorg voor de naaste ‘veraf’, dichtbij wil
brengen.
d) Zorg voor de oudere en de zwakkere in een veranderende gemeente en hierbij inspelen op de
veranderde hulpvraag.
e) Het ontwikkelen en behouden van een sterk team, bestaande uit diakenen en andere
vrijwilligers.
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6

Beleid en financiën

6.1 Reserveringen
In de periode tot 2008 zijn de reserves te sterk gegroeid omdat een aantal voorgenomen
plannen niet gerealiseerd konden worden. In 2009 is begonnen de extra reserves op een
verantwoorde wijze tot een verantwoord niveau te brengen.
Voor de komende periode zijn de volgende reserveringen gemaakt en liggen de bijdragen vast
voor een bepaalde periode en worden dan herzien.
6.2 Diaconaal werk plaatselijk
a. Noodhulp
De jaarlijkse bijdrage aan de noodhulp door de gezamenlijke kerken zal in 2016
worden herzien. Overige noodhulp wordt projectmatig bekeken.
b. Maatschappelijk werk inloophuizen
• Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)
De jaarlijkse bijdrage voor het IDO zal in 2016 worden herzien.
Het IDO dient jaarlijks de financiële stukken (begroting en jaarrekening te
overleggen.).
c. Ziekenzorg en ouderenwerk
• Kosten van bloemen, attentie aan gemeenteleden (jubilea en kerstattenties voor 80
jarigen en ouder).
• De Ontmoetingsclub voor ouderen wordt . vanuit de diaconie financieel ondersteund
men zal daarvoor jaarlijks de begroting en jaarstukken dienen te overleggen.
d. Jongerenwerker
• In 2016 en 2017 zal er bijgedragen worden in de kosten voor een jongerenwerker.
Vanaf 2018 zal de diaconie niet meer in de kosten van een jongerenwerker
participeren.
• Voor 2017 tot en met 2019 wordt een reservering opgenomen voor een zomerkamp
voor kinderen.
e. Eredienst
• Kosten voor de aanschaf van de bloemen (boeket) voor de zondagse eredienst,
bestemd voor gemeenteleden, zijn voor rekening van de diaconie.
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6.3 Diaconaal werk landelijk en wereldwijd
a. Collecten diaconie
Collecten welke bestemd zijn voor de diaconie (zgn. vrije collecten) krijgen een
diaconale bestemming. Dit kan zowel plaatselijk, landelijk of wereldwijd zijn.
In de diaconievergaderingen wordt besloten welke doel(en) worden ondersteund
d.m.v. deze vrije collecte.
Ook gemeenteleden kunnen diaconale collectedoelen bij de diaconie kenbaar maken.
Naast de vrije collecten zijn er vaste collecten welke bestemd zijn voor Kerk in
Actie, zending, binnenlands diaconaat, wereldwijd, 40dagen tijd en kinderen in de
knel (volgens collecterooster PKN Lelystad).
b.

Collecte dankdag
De dankdagcollecte gaat naar een van te voren vastgesteld doel in samenwerking met
de Hervormde Gemeente Lelystad.

c.

2% Ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijkse bijdrage aan de 2% ontwikkelingssamenwerking, sinds 2009 via een
gemeenteberaad omgezet in een vast bedrag per jaar.
In 2016 zal de bijdrage opnieuw herzien worden voor een periode van 3 jaar, vanaf
2017 t/m 2019.

d.

HiP (Hulp in praktijk)
HiP is ondergebracht bij het IDO met een jaarlijkse bijdrage en is voor 2 jaar vast.
Deze bijdrage zal, indien nodig, regelmatig worden herzien

e.

Meeting Point
Jaarlijkse bijdrage aan Meeting Point. Men dient jaarlijks een begroting te
overleggen, naar aanleiding waarvan de bijdrage kan worden herzien.

f.

De Verborgen Bron
Jaarlijkse bijdrage aan de Verborgen Bron. Als hier aanleiding voor is kan de
bijdrage worden herzien.

6.2. Kosten
Naast de reserveringen zijn er ook kosten, deze bestaan uit: de kosten in kerkdiensten,
diaconaal quotum, kosten voor beheer en administratie (abonnementen, bureaubehoeften en
drukwerk, kosten werving AKB, kosten LRP, kosten verwerken administratie, opmaken
begroting en jaarrekening) en de rentelasten/bankkosten.
6.3 Baten
De baten bestaan uit rentebaten, dividenden en bijdragen levend geld bestaand uit vrijwillige
bijdrage, collecten in kerkdiensten en giften. Naar verwachting zullen de bijdragen uit levend
geld jaarlijkse met ongeveer 3% afnemen.
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6.4 Groen bankieren, groene kerken
In natuur en milieu zoals biologische landbouw, natuurvoeding, duurzame energie, ecoontwikkeling en milieutechnologie wordt geïnvesteerd. Ook wordt er geïnvesteerd in sociale
economie. Denk aan Fair Trade, ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijke projecten.
Cultuur en welzijn staan ook hoog op de lijst zoals onderwijs, kinderopvang en
gezondheidszorg.
De diaconie bankiert bij de ASN bank Voor het avondmaal wordt gebruik gemaakt van
biologische wijn en biologisch druivensap. Ook is één van de diakenen trekker van de
werkgroep groene kerken.
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