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Beleidsplan van het College van Diakenen. 2011 – 2015
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Den Helder, hierna CvD.
De visie van het CvD van waaruit wij willen werken is;
Gods boodschap van liefde te laten zien aan mensen waar ook ter wereld die in
moeilijkheden verkeren door hen ondersteuning te bieden op de weg naar
zelfstandigheid.
Het CvD bestaat tenminste uit drie leden. Ord. 11 art 3.
Het CvD is samengesteld uit elke wijk 2 diakenen waarvan mogelijk de moderamen leden boventallig
zijn.
(Zie; Plaatselijke regeling van het CvD)

Taken van het CvD: ord. 11 – 3 – 4.
1.1

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,
door:
Het meewerken en totstandkoming van een beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale
jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de art. 6 en 7.

1.2

Zorgdragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente
Beleid: het jaarlijks vaststellen van de afdracht aan het landelijk bureau voor binnen en
buitenlands diaconaat / missionair
Beleid: het jaarlijks bepalen van de giften aan doelen zowel regionaal als landelijk.

1.3

Bijdrage aan het diaconale gedeelte van de wijkkassen, de ZWO (Zending Wereldoriëntatie en
Ontwikkelingshulp) en de CDMZ ( Commissie Diaconale Maatschappelijke Zorg) , na
goedkeuring van de begrotingen.
(Zie; Plaatselijke regeling van het CvD.)

1.4

Het beheren van de goederen van de diaconie

2

Vermogen diaconie;

2.1

Onder verantwoording van het CvD is de Commissie Diaconaal Vermogen benoemd die
tenminste uit 2 personen bestaat en het vermogen van de diaconie op een verantwoorde wijze
belegt. Jaarlijks brengt deze commissie verslag uit aan het college.
Eventueel voorzien van een advies voor wat betreft het beleggen.
Beleid: Het CvD maakt zich sterk om kleinschalige projecten te steunen o.a. van Oikocredit.
Geen langlopende diaconale projecten aan te gaan en niet risicovol te beleggen.

2.2

Op advies van de Commissie Diaconaal Vermogen bepaalt het CvD jaarlijks of er op het
vermogen ingeteerd dient te worden.

3.

Armoede c.q. hulpverlening

3.1

Onder de verantwoording van het CvD is de CDMZ benoemd met als taak hulpvragen in deze
commissie te behandelen.
Uitgebreide beschrijving vindt u in de regeling CDMZ.
Beleid: Het bevorderen van een goede communicatie tussen de CDMZ en de wijkdiakenen,
o.a. door de mensen van de CDMZ uit te nodigen voor de vergadering met alle diakenen.
Meer aandacht en PR, ( o.a. d.m.v. een folder, eventueel samen met andere diaconieën) opdat
de CDMZ meer bekendheid krijgt binnen de kerkelijke gemeente.
(Zie; Regeling CDMZ)

3.2

T.a.v. de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO)
Beleid: Jaarlijks een vergadering met de wethouder WMO beleggen, waarbij ook de
diaconieën van andere kerken en kerk gerelateerde instellingen worden uitgenodigd.
(Zie ook beleid t.a.v. de WMO in de diaconale map.)

3.3

T.a.v. contact met de plaatselijke kerken en maatschappelijke organisaties.
Beleid: Het CvD, wil plaatselijk, het contact bevorderen tussen kerken en maatschappelijk
betrokken organisaties (Voedselbank, Present, Verslaafdenhulp, Inloophuis etc).
Door mee te helpen bij het vormen van een Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO).
Het helpen realiseren, in samenwerking met andere kerkgenootschappen, van een inloophuis in
Den Helder.

3.4

“Vakantie met Aandacht” weken.
Beleid: Het CvD wil zich inzetten om jaarlijks voor +/- 6 mensen een vakantieweek te
regelen en deze te financieren.

4.

Ondersteuning diakenen;

4.1
4.2
4.3

Het organiseren van cursussen voor diakenen
Het regelen van een afvaardiging naar de Landelijke Diaconale Dag
Stimuleren om de regionale vergaderingen van de PKN en Kerk in Actie te bezoeken.

Beleid; Samen, met het College van Kerkrentmeesters en de stichting Gereformeerde Bejaarde Zorg,
onderzoeken of dit veranderd kan worden in:
Een pastoraal/ diaconaal medewerker ‘ouderen’ voor de Protestantse Gemeente van Den Helder.
Een pastoraal/ diaconaal medewerker ‘jongeren’ voor de Protestantse Gemeente van Den Helder.
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