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Beleidsplan van het College van Diakenen.  2017 – 2022 
 
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. 

De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten minste 

drie leden.  (Ordinantie 11 art.3-1) 

 

 

Taken van het CvD: ord. 11–3–4. 

 

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:  

 

1.1 Het actief meewerken bij de totstandkoming van 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;  

a) de afdracht aan het landelijk bureau voor binnen en buitenlands diaconaat / missionair 

werk 

b) het jaarlijks bepalen van de giften aan zowel plaatselijke, regionale, landelijk als 

wereldwijde doelen 

c) het beijveren om jaarlijks,  stadsbreed een nader te bepalen extra doel(en) te 

ondersteunen. 

 

1.3 Bijdragen aan het diaconale gedeelte van de wijkkassen, Zending Wereldoriëntatie 

en Ontwikkelingshulp (ZWO), Commissie Diaconale Maatschappelijke Zorg (CDMZ) en 

Commissie Vluchtelingen Prot. Gemeente Den Helder , 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. De penningmeester van het CvD maakt in elk geval deel uit van de commissie.     

Jaarlijks brengt deze commissie verslag uit aan het college. De commissie adviseert vooraf het 

CvD over de beleggingen en zij maakt zich sterk om niet risicovol te beleggen. 

 

2.2       Jaarlijks bespreekt het CvD samen met de commissie de ondergrens van het vermogen 

waarop aanspraak gemaakt mag worden. Het meerdere boven deze ondergrens kan worden 

gebruikt binnen het beleid van het CvD. 



 

 

3.    Armoede c.q. hulpverlening 

 

3.1 Onder de verantwoording van het CvD is de CDMZ benoemd met als taak plaatselijke 

hulpvragen in deze commissie te behandelen en zo nodig te honoreren. De CDMZ heeft een 

eigen regeling. 

Door de CDMZ wordt minimaal eenmaal per jaar tijdens een vergadering met het CvD verslag 

gedaan van de werkzaamheden van de commissie. De CDMZ dient jaarlijks een begroting in en 

geeft in een jaarverslag overzicht van de gehonoreerde hulpvragen. 

            

3.2 Onder verantwoording van het CvD is de Commissie Vluchtelingen belast met de taak 

vluchtelingen die in Den Helder zijn geplaatst bij te staan. De commissie heeft een eigen 

beleidsplan. Jaarlijks dient de commissie ter goedkeuring een begroting en een 

jaarverantwoording in.  

  

3.3 “Vakantie met Aandacht” weken.  

Het CvD ondersteunt een jaarlijkse vakantieweek voor een beperkt aantal mensen door deze 

vakantie te regelen en te financieren.  

 

 

4. Contacten met plaatselijke kerken en maatschappelijke organisaties. 

 

 Het CvD wil plaatselijk het contact bevorderen tussen kerken en maatschappelijk betrokken 

organisaties (Voedselbank, Present, Verslaafdenhulp, Inloophuis etc).  

Zij wil dit bereiken door minimaal eenmaal per jaar een vergadering te beleggen om met elkaar 

van gedachten te wisselen over de noden die in de gemeente zijn. De problematiek te bespreken 

die bij het bestrijden daarvan worden ondervonden en om met elkaar naar oplossingen te zoeken. 

 

 

   

       5. Ondersteuning diakenen; 

 

5.1 Het organiseren van cursussen voor diakenen 

 

5.2 Het regelen van een afvaardiging naar de Landelijke Diaconale Dag 

 

5.3 Stimuleren om de regionale vergaderingen van de PKN en Kerk in Actie te bezoeken.  

  

 

 

Vastgesteld in de vergadering van september 2017 

 

Voorzitter;      secretaris; 

 N.A. Bais      P. Versluis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


