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Visie 
De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het 
college van diakenen van de Protestantse Gemeenten te Renkum- Heelsum (i.o.) maakt. Dit 
beleidsplan wordt, voor zover van toepassing, verder uitgewerkt in het werkplan. 
 
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor 
zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door: 
 

 te delen wat haar aan gaven is geschonken, 
 te helpen waar geen helper is en 
 te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. 

 
Het College van diakenen (Diaconie) heeft een leidinggevende taak om samen met de 
gemeenteleden de diaconale roeping een gezicht en gestalte te geven. De diaconie werkt aan de 
hand van dit beleidsplan wat in principe voor het benoemde tijdsbestek het uitgangspunt blijft. Wel 
wordt het werkplan ieder jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.  
 
De diakenen dragen een 7-tal hoofdopdrachten uit: 
 

1. Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp 
behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn. Dit zowel voor mensen binnen 
als ook voor mensen buiten onze kerkgemeenschap; 

2. het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden; 
3. het deelnemen aan de kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten; 
4. de uitvoering van het avondmaal in overleg met de predikant; 
5. de gemeente inspireren en activeren om met elkaar een zorgzame en duurzame gemeente te 

zijn; 
6. het betrekken van de gemeente bij Zending, werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking; 
7. het organiseren van activiteiten voor kwetsbare groepen. 

 
Hoofdthema’s 
Om het diaconale werk gestalte te geven zijn de volgende hoofdthema’s gekozen waar de diaconie 
zich de komende tijd voornamelijk op wil richten: 
 

 Hulpvragen  
 vormen van één PKN College van Diakenen te Renkum  - Heelsum  
 duurzame gemeente  
 jeugddiaconaat  

 
 
In dit beleidsplan zullen deze hoofdthema’s in hoofdlijnen worden uitgewerkt. Daarbij zal blijken dat 
een aantal hoofdthema’s raakvlakken met elkaar hebben. Verder zal er aandacht worden gegeven 
aan de manier van communiceren. 
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Hulpvragen 
 
Visie 
In navolging van Jezus; Jezus heeft ons geroepen om hem te volgen en vanuit liefde naar anderen om 
te kijken en ze te helpen waar nodig.  Daarbij willen wij de gemeente inspireren om hier ook actief 
aan bij te dragen. 
 
Doelen 
1. De diaconie wil, als opdracht van haar roeping, mensen die hulp nodig hebben helpen met de 

middelen die zij daarvoor tot haar beschikking heeft. Dit zowel voor mensen binnen als ook voor 
mensen buiten onze kerkgemeenschap; 

2. Belangrijk is om in contact te komen met deze doelgroep en ervoor te zorgen dat wij als Diaconie 
ook voor deze doelgroep te “vinden” zijn. 
 

Beleid 
1. Er wordt naar gestreefd regelmatig contact te hebben met het interkerkelijk diaconaal platform 

Renkum en evt. andere diaconieën  in de Gemeente Renkum. 
2. Van belang is om een netwerk binnen de Gemeente Renkum op te bouwen met contacten naar 

maatschappelijke organisaties, (maatschappelijke) hulpverleners en wellicht scholen. 
3. Binnen de diaconie een klein team te vormen, met minimaal twee diakenen, die de hulpvragen 

behandelen en coördineren.  
4. De diaconie roept actief haar gemeente op, via diverse communicatiemiddelen, hier aan mee te 

werken. 
 

 
 
Vormen van één PKN College van diakenen te Renkum - Heelsum 
 
Visie 
Samen zijn we sterk(er)! 
 
Doelen 
1. Het vormen van één diaconie Protestantse gemeenten Renkum en Heelsum vanuit de drie 

diaconieën van de Hervormde Kerk Renkum, Hervormde Kerk Heelsum en de Gereformeerde Kerk 
Renkum en Heelsum. 

2. Het zo goed mogelijk verdelen van de verschillende diaconale taken, waarbij er meer rekening 
moet worden gehouden met de vaardigheden, dan uit welke “bloedgroep” hij of zij komt. 

 
 
Beleid 
1. Zorg ervoor dat alle diaconale taken in beeld worden gebracht met een (korte) omschrijving van 

de werkzaamheden. 
2. Onderzoek welke taken er prioriteit hebben en welke minder. 
3. Zorg voor een goede verdeling van deze taken over de beschikbare diakenen. 
4. Onderzoek welke taken het beste passen bij welke diaken. 
 
 
 



Beleidsplan College van Diakenen 
 

Laatst gewijzigd: 4 juli 2020   Pagina 3 

Duurzame gemeente 
 
Visie 
God heeft de mens opdracht gegeven om zorg te dragen voor Zijn schepping. Als diaconie vinden we 
het belangrijk om hier aandacht voor te hebben en de gemeente hiervan bewust te maken. De 
duurzaamheid kan vergroot worden door eerlijke handel te stimuleren. Geld kan dan gebruikt 
worden om eerlijke producten, zowel uit de streek als van verder weg te kopen.  
 
Doelen 

1. De Protestante gemeenten Renkum en Heelsum is een duurzame gemeente. 
2. De gemeente is zich bewust van de keuzes die ze persoonlijk kunnen maken om duurzamer 

te leven. 
 
Beleid 
1a. Binnen de Protestante gemeenten Renkum en Heelsum wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt 

van fairtrade spullen. De diaconie ondersteunt zo nodig financieel om dit te stimuleren. 
1b. Binnen de Protestante gemeenten wordt gebruik gemaakt van groene energie. Dit zowel binnen 

de kerk als voor haar leden. 
1c. Bij activiteiten die door de diaconie georganiseerd worden, wordt gebruik gemaakt van fairtrade 

en/of plaatselijke producten. 
2a. Iedere maand zal er een stuk in Samenklank worden geplaatst over duurzaamheid om de 

gemeente te prikkelen. 
2b. Hergebruik van materialen wordt gestimuleerd (Project kleding, inzamelen spullen). 
 
 
Jeugddiaconaat 
 
Visie 
‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ 
 
Kinderen zijn de toekomst. Ook van de (en onze) kerk. We zien dat er steeds minder jongeren / jonge 
gezinnen actief zijn binnen de kerk. Wij, als Protestante gemeenten te Renkum -Heelsum vinden het 
belangrijk om jonge mensen aan ons te binden om onze Kerk voort te kunnen laten bestaan. Nu, 
maar  ook naar de toekomst toe. Tevens streven we ernaar een brug te slaan tussen de oudere en 
jongere generatie binnen onze Kerk & tussen een duurzame kerk en de jongere generatie. 
 
Doelen 

1. De diaconie Renkum en Heelsum neemt initiatieven die passen bij de jonge(re) generatie. 
Hierbij is goed om ook buiten bestaande kaders te denken wil de gemeente die 
doelgroep(en) daadwerkelijk raken. 

2. De diaconie Renkum en Heelsum streeft ernaar bij de initiatieven tevens een brug te slaan 
naar haar andere hoofdthema’s, namelijk: hulpvragen, ouderenbeleid en duurzaamheid. 

 
Beleid 
Het is wenselijk om een specifieke jeugddiaken te benoemen. 
1a. Nieuwe communicatievormen onderzoeken in aanvulling op de huidige. 
1b. Aansluiten bij bestaande initiatieven vanuit het Jeugdwerk.  
1c. Inventieve initiatieven ontwikkelen voor jongeren (binnen onze gemeente) en daarbij ook de 

samenwerking opzoeken met andere kerken en/of maatschappelijke en/of culturele instanties. 
2a. Onderzoeken hoe in diverse initiatieven de brug geslagen kan worden tussen jongeren en 

ouderen. 
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2b. De jonge(re) generatie is heel anders bezig met duurzaamheid. Het lijkt voor hen 
vanzelfsprekender.  Bezit lijkt minder belangrijk te worden, het gaat meer om beleving/ervaring. 
Het is daarom belangrijk om als kerk hier op in te spelen om zo met elkaar bij te dragen aan een 
duurzamere wereld. 

 
 
 
Financieel beleid 
 
Algemeen financieel beleid.  
Na de fusie beschikt het College van Diakenen over een groot vermogen. Voor de korte termijn zal 
het beleid er op gericht zijn om het financieel beleid van de drie afzonderlijke Colleges uit de 
voorgaande jaren zoveel mogelijk voort te zetten.  
 
De diaconale middelen 
Geld voor de Diaconie komt uit levend geld, te weten de vaste vrijwillige bijdragen, de wekelijkse 
collecten tijdens de erediensten giften en legaten/erfenissen. Het is dus geld van anderen dat 
zorgvuldig beheerd en uitgegeven mag worden. Het is de taak van het College een zorgvuldige 
afweging te maken tussen directe hulp en geld voor voorwaardenscheppend werk. 
Daarnaast ontvangt het College opbrengsten van de geldmiddelen die belegd zijn, alsmede 
voortkomend uit huuropbrengst van de panden aan de Mr. Van Rennesweg . Deze panden zijn 
evenals de pastorie aan de Europalaan in eigendom van de diaconie. 
 
Begroting en jaarverslagen 
Jaarlijks stelt het College een begroting op van de gelden die in het komende jaar kunnen worden 
besteed aan diaconale projecten en diaconale doelen. Na afloop van ieder kalenderjaar wordt een 
jaarverslag opgesteld met daarin een verantwoording van het gevoerde financiële beleid over het 
afgelopen jaar. Zowel de begroting als het jaarverslag wordt goedgekeurd door de Kerkenraad.  
 
Beleggingen, onroerend goed en financiële administratie 
Schenkingen, opbrengsten van verkoop onroerend goed en opbrengsten van de beleggingen hebben 
geleid tot een eigen vermogen. De beleggingsportefeuille wordt zorgvuldig samengesteld en in niet-
risicovolle fondsen ondergebracht. De panden aan de Mr van Rennesweg en Europalaan zullen in de 
komende planperiode eigendom van de Diaconie blijven. Jaarlijks zal een post onderhoud voor het 
externe onderhoud van deze panden worden gereserveerd.  
De maandelijkse boekingen worden door de penningmeester verzorgd. De  overige financiële 
administratie voor het opstellen van het jaarverslag van het CvD zal worden ondergebracht bij het 
Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA), dat ook de interne controle zal verzorgen. 
Het College van Diakenen is van mening dat het eigen vermogen niet verder behoeft toe te nemen, 
eerder zou kunnen afnemen.  
 
Jaarlijkse uitgaven 
- kosten voor beheer en administratie. 
- aanvragen voor persoonlijk ondersteuning via schenkingen.. 
- financiële steun aan instellingen, zoals Stichting Kruispunt, opvang asielzoekers, enz. 
- bijdrage aan acute noodhulpactie. 
- bijdragen wereldwijd. 


