BELEIDSPLAN COLLEGE VAN DIAKENEN EN ZWO 2019 - 2022
1. Waarom vinden we het belangrijk dat onze werkgroep actief is in de gemeente?
Het College van Diakenen (CvD) en de werkgroep ZWO zijn wezenlijk onderdeel van gemeente-zijn. Wij willen ons christen-zijn
uitdragen door dienend in de samenleving te staan, op te komen voor de zwakkeren, zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd.
De diaconie vervult een voortrekkersrol in het vormgeven van de diaconale opdracht van de gemeente. Daartoe signaleert zij
diaconale nood, brengt dit in kaart en biedt binnen haar mogelijkheden de helpende hand op plaatselijk, regionaal en
wereldwijd niveau. De oecumenische contacten blijken van grote waarde om met elkaar gezicht te tonen naar de burgerlijke
gemeenten en gezamenlijke diaconale projecten op te pakken. Er is bijvoorbeeld betrokkenheid bij het project budgetcoach
(gebaseerd op Schuldhulpmaatje) waarin kerkelijke en andere organisaties samenwerken om armoede te bestrijden.
Zending richt zich op het helpen en ondersteunen van geloofsgemeenschappen en op verzoening en vrede. Het
aandachtsgebied van ZWO ligt in eerste instantie buiten Nederland; wel kunnen soms binnenlandse acties door ZWO
ondersteund worden, zoals bijvoorbeeld het kinderpardon.
Werelddiaconaat gaat om de eerlijke verdeling van wat eigenlijk van iedereen is.
De werkgroep ZWO is solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en allerlei vormen van onderdrukking en geweld.
We steunen lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs, landbouw en het naleven
van de rechten van de mens.
Ontwikkelingssamenwerking is luisterend zoeken naar de oorzaken van problemen en het streven naar eerlijke handel om de
leefomstandigheden van de mensen te verbeteren.
De ZWO-werkgroepen brengen de wereld de kerk binnen en hopen daarmee de geloofsgemeenschap te informeren en zodanig
te enthousiasmeren dat we een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van mensen die verkeren in moeilijke
omstandigheden. We proberen samen met de gemeente kritisch te kijken naar onze verantwoordelijkheid hierin: in hoeverre
heeft onze westerse manier van leven invloed op het leven van mensen elders in de wereld. Hoe zou het anders, beter kunnen?
2. Welke doelen willen we bereiken?
We willen bereiken dat alle mensen een gemeenschap vormen, dat mensen (meer) omzien naar elkaar en elkaar zo nodig hulp
bieden. Dat wij als geloofsgemeenschap in staat zijn mensen te inspireren, te proberen Jezus te volgen door onze manier van
leven. Dit is onze droom voor de toekomst op zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd niveau. Vanuit ons geloof willen we
opkomen voor meer rechtvaardigheid en protesteren tegen onrecht. We willen betrokkenheid van gemeenteleden stimuleren.
3. Hoe willen we deze doelen bereiken?
Het College van Diakenen vergadert 10 keer per jaar.
Op termijn zal het college bestaan uit:
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Leden
Huidige samenstelling (2019/2020) van het college van Diakenen: Joke van der Steen (voorzitter, diaken), Jenny Kooistra
(secretaris), Wim Hendriks (Diaken, penningmeester CvD GBU), Theo Zwartkruis (penningmeester CvD SG), Bea Hofmeijer
(Diaken).

TAAKGROEPEN:
Taakgroepen hebben een mandaat waarbinnen ze zelfstandig besluiten kunnen nemen; financiële consequenties worden vooraf
ter goedkeuring aan de vergadering van CvD voorgelegd.
Taakgroep ZWO
Huidige samenstelling (2019/2020) van de taakgroep ZWO: Riet Coolsma, Leen Plessius, Iet den Boer (administrateur ZWO SG),
Henk van Doornik (Diaken), Wim Hendriks (Diaken, administrateur ZWO GBU). De administrateurs leggen verantwoording af aan
de penningmeester CvD. Na het samengaan is er nog een administrateur voor de totale taakgroep.
Taakgroep financiën
Penningmeester(s) CvD en administrateur. Voeren van de financiële administratie, opstellen van de begroting en jaarrekening.
Begroting en jaarrekening worden opgesteld in overleg met CvD/ZWO en ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad.
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Taakgroep ouderenactiviteit
Leden van CvD ondersteund door niet-CvD-leden. De Taakgroep heeft tot taak het coördineren en organiseren van diverse
ouderenactiviteiten zoals: Kerstviering, bloesemtocht of andere voorjaarsactiviteit. De taakgroep heeft geen mandaat
betreffende de financiën; voorgenomen uitgaven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van CvD.
Taakgroep overleg maatschappelijke organisaties
Leden van CvD/ZWO en eventueel ondersteund door niet-CvD/ZWO-leden. De taakgroep heeft tot taak het bijdragen aan het
ondersteunen van mensen aan de “onderkant” van de samenleving: sociaal overleg, schuld-hulp-maatje, overleg met
burgergemeente, etc. De taakgroep heeft geen mandaat betreffende de financiën; voorgenomen uitgaven worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van CvD.
Taakgroep Wereldwinkel
Leden van de werkgroep ZWO (evt. ondersteund door niet-ZWO-leden. De Taakgroep heeft tot taak het coördineren van
Wereldwinkel. De taakgroep heeft geen mandaat betreffende de financiën; voorgenomen uitgaven worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de vergadering van CvD.
Taakgroep Rechtfonds
Deze taakgroep beheert een speciaal noodfonds, waarop een beroep gedaan kan worden als iemand met een krap inkomen
ineens voor een onverwachte uitgave komt te staan. Iemand kan zelf een aanvraag doen, maar ook bijv. vanuit het
pastoraatsteam kan een aanvraag gedaan worden. Over kleine bedragen (met een maximum van €300) beslist de taakgroep zelf,
bij grotere uitgaven wordt overlegd met de vergadering van het CvD. De taakgroep rapporteert jaarlijks aan het CvD.
Afvaardiging naar Kerkenraad
Het is wenselijk dat tenminste 2 diakenen (uit de groep van CvD/ZWO) deel uitmaken van de Kerkenraad.

4. Wat zijn het komende jaar (2020) de speerpunten?
Speerpunten Diaconie
Acties voor de “Engele van Zitterd-Gelaen”
Bloesemtocht of andere voorjaarsactiviteit voor onze
oudere gemeenteleden
Najaarsacceptgiro-actie (nu nog alleen GBU)
Kerstviering voor ouderen samen met pastoraatsgroep
Kerstattenties samen met Rechtfonds
Hulp aan mensen in financiële nood
Vluchtelingenhulp

Speerpunten ZWO
Samenvoegen cq samenwerken ZWO Geleen/ Sittard
Goed blijven kijken of we samen onze doelen kunnen
waarmaken
Wereldwinkel: rechtvaardigheid in beeld brengen
Informatie verstrekken over collectedoelen/ projecten
Projecten (stekjesmarkt, oogstmarkt)
Vespermaaltijden (40 dagen tijd)
Voorjaarsacceptgiro-actie

Gezamenlijke speerpunten Diaconie en ZWO
In 2020 verder werken aan goede samenwerking van zowel Diaconie als ook ZWO
Opstellen collecterooster
Fairtrade kerk

5. Overgang naar de nieuwe CvD/ZWO





De invulling van de functies (voorzitter, secretaris, penningmeester CvD, administrateur ZWO) voor de nieuwe
CvD/ZWO zal uiterlijk in het 2de kwartaal van 2020 tot stand komen.
Er dienen concrete afspraken te worden gemaakt over het in elkaar schuiven van de totale financiële middelen en in
het bijzonder de geoormerkte financiële middelen; m.b.t. de geoormerkte middelen dienen formele besluiten te
worden vastgesteld en vastgelegd. E.e.a. zal in 4de kwartaal 2019 en 1ste kwartaal 2020 worden uitgewerkt.
De boekhouding van beide CvD (GBU en SG) zal tot 31-12-2020 gescheiden worden gehouden. Het opstellen van de
jaarrekening over 2019 wordt door beide penningmeesters gezamenlijk uitgevoerd om op deze wijze al kennis te
nemen van inkomsten en uitgaven in de beide gemeenten. Ook bij de kascontrole zijn beide penningmeesters
aanwezig. De financiële verantwoording gebeurt in het systeem van PKN/FRIS. De jaarrekening van 2019 zal in 1ste
kwartaal van 2020 worden uitgewerkt. In het 3de kwartaal van 2020 wordt één begroting voor 2021 voor de nieuwe
CvD/ZWO opgesteld.

2 van 2
DATUM 28 OKTOBER 2019

