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1.  INLEIDING 

11..11  OOppddrraacchhtt  

Het college van diakenen (hierna ook te noemen: de diaconie) van de Hervormde Andreaskerk te Putten 
heeft tot taak 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. 

Zij doet dat binnen het kader van de Kerkorde (inclusief de ordonnanties) van de Protestantse Kerk in 
Nederland (bijgewerkt tot mei 2013) en de ‘Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken 
van de Hervormde gemeente Andreaskerk te Putten’, vastgesteld door de Kerkenraad op 16 november 
2011. 

11..22  PPeerrssppeeccttiieeff  

Vanuit het Bijbels perspectief dat alle mensen onze naasten zijn en op onze weg geplaatst kunnen 
worden, probeert de diaconie een bijdrage te leveren aan de leniging van de materiële- en immateriële  
nood van deze naasten onder het motto: ‘helpen waar geen helper is’. 

11..33  SSaammeennsstteelllliinngg  

De diaconie bestaat uit tenminste 6 leden, zo mogelijk evenveel vrouwen als mannen. De diakenen 
kiezen uit hun midden een voorzitter, tevens afgevaardigde naar de Kerkenraad, een plv. voorzitter, een 
penningmeester, een plv. penningmeester, een administrerend diaken, een secretaris en een plv. 
secretaris. Tevens kiezen zij ieder jaar een 2e en 3e afgevaardigde naar de Kerkenraad. 

De diaconie kent ook ‘diaconaal medewerkers’; dat zijn personen die bepaalde taken uitvoeren onder 
verantwoordelijkheid van een diaken, zonder zelf diaken te zijn. 

11..44  WWeerrkkvveellddeenn  

Naast zijn of haar wijkwerk heeft elke diaken een of meer specifieke werkvelden. 

11..55  KKeeuuzzeess  

Vooral die mensen en instellingen die op kleine- of iets grotere schaal direct en actief proberen de nood 
van onze naaste te lenigen, genieten onze daadwerkelijke steun. 

11..66  KKeerrkkddiieennsstteenn  

De diakenen dragen zorg voor het inzamelen der gaven in de kerkdiensten. Zij doen dat bij voorkeur 
persoonlijk, maar kunnen daarvoor ook anderen inschakelen, bv. jeugdcollectanten. 

Ze zijn dienstbaar aanwezig bij de viering van het Heilig Avondmaal. De opbrengst van de collecte die 
tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt gehouden is bestemd voor een door de diaconie te 
bepalen goed doel. 
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2. WERKVELDEN 

22..11  SSeeccrreettaarriiaaaatt  

De secretaris van de Diaconie is belast met de verzorging van de interne- en externe contacten, zowel 
schriftelijk als mondeling. Hij/zij verzorgt de inkomende- en uitgaande stukken en houdt archief van de 
van belang zijnde stukken. 

Hij/zij agendeert de vergaderingen van de diaconie en verzorgt de verslaglegging daarvan, zowel intern 
als naar de kerkenraad en andere geledingen binnen de Andreaskerk, alsook naar de diaconie van de 
Gereformeerde Kerk. 

Hij/zij verzorgt de berichtgeving van diaconale aard voor de Andreasbode en de zondagsbrief. 

Hij/zij stelt protocollen op en houdt die actueel, bv. de taakomschrijvingen voor de individuele diaken en 
voor de ‘dienstdoend’ diaken tijdens de kerkdiensten. 

22..22  FFiinnaanncciiëënn  

Het financiële beleid van de diaconie dient tot uitdrukking te komen in de administratie, begroting en 
jaarrekening. De hierin vermelde gegevens vormen een belangrijk instrument om een volledig en duidelijk 
financieel beeld te geven van alle facetten van het diaconale werk in onze gemeente. 

Ook de administratie van de HVD en ZWO behoren tot de verantwoordelijkheid van de diaconie. 

22..22..11  TTaakkeenn,,  oo..aa..::  

 ▪ Het zorgdragen voor de geldwerving ten behoeve van het diaconale werk in en van de gemeente. 

 ▪ Meewerken aan de totstandkoming van een beleidsplan (mede a.d.h.v. begroting en 

            Jaarrekening). 

 ▪ Het beheren van (eventuele) roerende- en onroerende zaken van de diaconie. 

 ▪ Het beheren van de diaconale gelden en bezittingen. 

22..22..22  RReecchhttsshhaannddeelliinnggeenn  

De navolgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de Centrale Kerkenraad: 

1. Het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien. 

2. Het aanvaarden van erfstellingen, legaten of schenkingen onder last of voorwaarde. 

3.  Het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd. 

4.  Het oprichten van- of deelnemen in een stichting. 

5.  Het voeren van processen voor de ‘wereldlijke’ rechter en het aangaan van overeenkomsten om 
geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 

22..22..33  BBeevvooeeggddhheeddeenn  

Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan: 

 Natuurlijke personen. 

  Fondsen 

  Instellingen 

  Rechtspersonen 

Alle zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als wereldwijd. 

 

Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, ter beoordeling- en na toestemming van het Steunpunt Zuid-Oost 
van de PKN (beheerszaken) te Doesburg, kan het college van diakenen besluiten rechtstreeks dan wel 
indirect diaconale gelden of andere vermogensbestanddelen beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal 
werk van de gemeente. 

. 

22..22..44  BBeeggrroottiinngg  

Jaarlijks dient het college van diakenen vóór 1 oktober een concept-begroting in bij de kerkenraad, 
vergezeld van een concept-collecterooster. 



Pagina 5 van 10                         Beleidsplan Diaconie Hervormde Andreaskerk Putten 2015-2019 

Na goedkeuring en vaststelling door de Kerkenraad zal de begroting ter inzage worden gelegd voor de 
gemeente, zal de gemeente in de gelegenheid worden gesteld haar mening over de begroting kenbaar te 
maken en zal een exemplaar ter beoordeling worden toegezonden aan voormeld Steunpunt Zuid-Oost 
van de PKN (beheerszaken) te Doesburg. 

22..22..55  JJaaaarrrreekkeenniinngg  

Jaarlijks dient het college van diakenen vóór 1 maart een ontwerp - jaarrekening in bij de Kerkenraad 
over het afgelopen kalenderjaar. 

Na goedkeuring en vaststelling door de Kerkenraad zal de jaarrekening ter inzage worden gelegd voor de 
gemeente, zal de gemeente in de gelegenheid worden gesteld haar mening over de jaarrekening kenbaar 
te maken en zal een exemplaar ter beoordeling worden toegezonden aan voormeld Steunpunt Zuid-Oost 
van de PKN (beheerszaken) te Doesburg. 

Tevens zal de financiële administratie jaarlijks worden gecontroleerd; intern door een jaarlijks te 
benoemen ‘kascommissie’, bestaande uit 2 diakenen, en extern door een register accountant, door een 
accountant-administratie consulent dan wel door twee andere onafhankelijke deskundigen. 

22..22..66  GGeellddwweerrvviinngg  

Om invulling te kunnen geven aan het sociaal dienstbetoon van de Andreaskerk zijn de diakenen, naast 
persoonlijke hulp en ondersteuning, op financieel gebied afhankelijk van: 

 ▪ Bijééngebrachte collecten (tijdens de kerkdiensten). 

 ▪ Giften en vrijwillige bijdragen van gemeenteleden (o.a. jaarlijkse ‘zomeractie’ diaconie,  

  verjaardagsbusjes en bijdragen van kerktelefoonluisteraars). 

 ▪ Renteopbrengsten van diaconale gelden. 

 ▪ Overige inkomsten (o.a. netto-exploitatie-opbrengst chaletproject). 

Hierbij gelden ondermeer de navolgende doelstellingen: 

1. De bijeengebrachte diaconale gelden zijn bestemd voor de ‘armen’ en dus niet voor de  

Andreaskerk (behoudens het bepaalde in artikel 2.2.3. laatste alinea). 

2.   De besteding c.q. bestemming van de diaconale gelden zal zoveel mogelijk uit deze    

      bijeengebrachte gelden plaatsvinden. 

Eventuele overschotten op de exploitatierekening zullen in een volgend jaar voor diaconale doeleinden 
worden bestemd, of worden toegevoegd aan het eigen vermogen als dat wenselijk wordt geacht. 

Tekorten op de exploitatierekening zullen, behoudens uitzonderingssituaties, ten laste van het eigen 
vermogen van de diaconie worden gebracht. 

22..22..77  RRooeerreennddee--  eenn  oonnrrooeerreennddee  zzaakkeenn  

De diaconie beschikt (reeds jaren) over een chalet, welke is ingericht, aangepast en bedoeld voor 
gehandicapten en mindervaliden om een vakantieverblijf in Putten mogelijk te maken.  

Het chalet maakt deel uit van een interkerkelijk chaletproject met de Gereformeerde Kerk te Putten. 

22..22..88  FFiinnaanncciiëëllee  mmiiddddeelleenn  

De geldmiddelen van de diaconie zijn ondergebracht bij de Rabobank en deels belegd bij de Stichting 
Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De vrij te besteden geldmiddelen moeten minstens € 25.000,00 bedragen. 

22..22..99  DDiiaaccoonnaaaall  wweerrkk  

Het diaconale werk wordt vooral uitgevoerd volgens de ‘Taakomschrijving voor de Dienstdoende 
Diakenen’. 

De diaconie heeft ondermeer als doelstelling de bijdragen aan ‘plaatselijk-regionale ‘, landelijke"- en 
‘wereldwijde’ instellingen en instanties procentueel als volgt te verdelen 

 Plaatselijk -regionaal         30% 

Landelijk    30% 

Wereldwijd    40% 

Totaal  100%   
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22..33  JJeeuuggddddiiaaccoonnaaaatt  

22..33..11  DDooeellsstteelllliinngg  

De jeugd van de Andreaskerk proberen duidelijk te maken wat diaconaal bezig zijn is, in en buiten de 
gemeente. Dit wil zeggen: zich daarvan ook in het dagelijks leven bewust zijn en zich betrokken voelen bij 
hun naaste. Op deze manier kunnen we samen geloven in het Woord van God en dit niet alleen uitdragen 
met woorden maar ook met daden, want de daden brengen de Woorden tot Leven. 

Samen met de Jeugdraad wil hij / zij de jeugd een duidelijke plaats geven binnen de Andreaskerk. 

22..33..22  DDooeellsstteelllliinngg  ttooeekkoommsstt  

Nieuwe Diaconale Projecten worden door de Jeugdraad aangedragen, plaatselijk- regionaal, landelijk of 
wereldwijd. 

Contacten met jongeren v.a. 16 jaar verbeteren. 

22..33..33  AAccttiivviitteeiitteenn  

 De jeugddiaken werkt samen met de Jeugdraad aan de voorbereiding en uitvoering van het 
jeugdwerk, dit gebeurt ondermeer door het bijwonen van vergaderingen van de Jeugdraad.  

 De jeugddiaken draait gewoon mee in het collecterooster, maar is als diaken zeker bij de 
jeugddiensten aanwezig. 

 Hij/zij verzorgt de werving van jeugdcollectanten en zorgt voor het opstellen van het jaarrooster. 
 Hij/zij verzorgt het werven en inroosteren van jeugdigen voor de uitvoering van de bloemendienst. 
 Waar mogelijk meedenken/meewerken over/aan activiteiten van en met onze jongeren. 
 Onderhoudt de contacten met de Kinderwinkel in de wijk Moerwijk in Den haag en organiseert 

jaarlijks een ‘spel-dag’ in Putten voor die kinderen. 
 Proberen de jongeren te enthousiasmeren en te betrekken bij het zich belangeloos inzetten voor de 

naaste, bijvoorbeeld door: 

- Diaconale Projecten die in het Jeugdbeleidsplan van Jeugdraad worden benoemd. 

- De organisatie en coördinatie van het jaarlijks terugkerende diaconale project "Actie Kids";             

22..44  OOuuddeerreennddiiaaccoonnaaaatt  

22..44..11  AAccttiivviitteeiitteenn  

 Het regelmatig bezoeken van bewoners van ‘de Schauw’ die lid zijn van de Andreaskerk om hen 
uit te nodigen voor de koffieochtenden en de Avondmaalsdiensten, beide in De Schauw. Voor de 
Avondmaalsdiensten worden alle leden van de Andreaskerk uitgenodigd die permanent of tijdelijk 
beperkt zijn en vaak de reguliere Avondmaalsdiensten in de kerk niet (meer) kunnen bezoeken. 

 Organiseren van het te vieren Heilig Avondmaal in ‘de Schauw’, tevens zorg dragen voor de 
uitnodigingen. 

 Het tezamen met de Gereformeerde Kerk organiseren van 6 koffieochtenden voor bewoners in 
De Schauw, de Schauwhof, het Schauwplein en ouderen die in de omgeving  daarvan wonen. 
Een voorganger van één van beide kerken leidt de bijeenkomst, een diaken van die kerk koopt de 
versnaperingen en maakt samen met de diaken van de andere kerk ’s morgens de ruimte klaar 
voor de bijeenkomst. 

 Fungeren als dienstdoend diaken in Elim, wanneer daar een dienst wordt gehouden onder 
verantwoordelijkheid van de Andreaskerk. 

 Zitting houden namens de Andreaskerk in de regioraad van de zorggroep Noordwest Veluwe 
voor haar verzorgingshuizen in Putten: Elim en De Schauw. 

22..55  HHVVDD  

22..55..11  DDooeellsstteelllliinngg  

Vanuit het woord van Johannes , de apostel van de liefde , werkt de Hervormde Vrouwendienst (HVD) 
onder verantwoordelijkheid van de diaconie, om de naasten bij te staan. Eén van de diakenen is 
afgevaardigde van de diaconie in de HVD. 



Pagina 7 van 10                         Beleidsplan Diaconie Hervormde Andreaskerk Putten 2015-2019 

22..55..22  DDooeellsstteelllliinngg  ttooeekkoommsstt  

Betere samenwerking in de wijken d.m.v. sectieteams. 

22..55..33  AAccttiivviitteeiitteenn  

Binnen dit werkveld vallen : 

 De zorg voor de zieken, het coördineren van de activiteiten voor de ouderen en speciale 
aandacht voor 75-plussers. 

 Het verzorgen van bloemen voor de kerkdiensten. 
 Het bezoeken van de vergaderingen van de HVD en het onderhouden van contacten met de 

HVD sters. 
 Het legen van de Verjaardagsbusjes ( twee maal per jaar) en de afdracht van deze gelden aan de 

penningmeester van de diaconie. 
 Inkoop van kalenders en boekjes voor de kerst, boekjes, kaarten en boekenleggers. 
 Het maken van de labels voor de kerstattenties. 
 Het samen met de HVD sters verzorgen van bloemen en fruit voor Dankdag en het maken van 

pakketjes uit de wereldwinkel voor deze gelegenheid. 
 

22..66  ZZWWOO  

22..66..11  DDooeellsstteelllliinngg  

Uitgangspunt is om missionaire presentie van de kerk (wereldwijd) te stimuleren en ondersteunen zodat 
het evangelie van Jezus Christus in de wereld verkondigd wordt in woord en daad.  

ZWO wil kerken, geloofsgemeenschappen, organisaties en instellingen elders in de wereld helpen bij het 
bestrijden van armoede, honger en gebrek op velerlei terrein. Bij acute hulp zal de ZWO of Diaconie, in 
samenwerking met andere hulporganisaties, hiervoor gelden ter beschikking stellen. 

ZWO probeert bewustwording en betrokkenheid in de gemeente rond missionair diaconale projecten te 
stimuleren.  

Wanneer medegelovigen wereldwijd een naam krijgen, als we hun verhaal horen en zien, helpt ons dat 
om onszelf met hen te verbinden door gebed, daadwerkelijke hulp of financiële ondersteuning. We 
mogen nadenken over hoe wij samen kerk kunnen zijn in deze wereld. Echter onze medegelovigen die te 
maken hebben met armoede, onderdrukking, of andere beproevingen hebben ons ook veel te zeggen. 
Hun getuigenis van Gods aanwezigheid te midden van moeite spreekt krachtig en kan ons dienen ter 
inspiratie. 

De commissie komt minimaal één keer in de twee maanden bijeen. Uit het college van diakenen heeft 
tenminste één diaken zitting in deze commissie.  Hij/zij brengt verslag uit aan de diverse colleges. 

 

22..66..22  AAccttiivviitteeiitteenn  

 Foldermateriaal uit te reiken voor aanvang van de dienst 1 week voor de dienst die in het teken 
staat van zending of werelddiaconaat. (Kerst, Pasen, Pinksteren) 

 In overleg met de predikant medewerking verlenen aan kerkdiensten die ook in het teken  
staan van zending en werelddiaconaat. 

 In projectvorm acties organiseren ten behoeve van Zending, Werelddiaconaat of 
Ontwikkelingswerk. Bijvoorbeeld paasgroeten voor gevangenen. 

 Selecteren van 3 tal projecten die voor 3 jaar ondersteund worden. Projecten zowel in binnen- als 
buitenland komen daarvoor in aanmerking. Voorkeur gaat uit naar projecten waarbij jeugd en 
jongvolwassen actief betrokken kunnen worden.  

 Berichtgeving in de Andreasbode, over de diverse ZWO activiteiten en projecten. 

 Contacten onderhouden met verschillende projecten die ondersteund worden door de ZWO. 

 Participeren van de AK stimuleren bij 40Dagentijd Project van de gezamenlijke kerken.  

 Participeren van de AK stimuleren bij vieringen van de gezamenlijke kerken rond ZWO thema’s. 

 Participeren in jongerenproject ‘Nacht van de Hoop’ m.b.t. bewustwording rond 
40Dagentijdproject dat daaraan vooraf gaat. 



Pagina 8 van 10                         Beleidsplan Diaconie Hervormde Andreaskerk Putten 2015-2019 

  

22..77  cchhaalleettpprroojjeecctt  

22..77..11  DDooeellsstteelllliinngg  

Het doel van het chaletproject is om mensen met een lichamelijke- of geestelijke beperking, middels een 
speciaal aangepast chalet een korte-, middellange- of lange vakantie te bezorgen. ‘De diaconie heeft 
daarbij geen winstoogmerk, maar streeft wel naar een kostendekkende exploitatie. 

Tevens wordt de mogelijkheid geboden om gezinsleden van gehandicapten van een vakantie te laten 
genieten. Mocht er daarbuiten nog leegstand overblijven (bijv. in de winterperiode) dan zal getracht 
worden dit op andere manieren in te vullen, bv. door noodopvang. Dit tegen betaling van een door de 
diaconie vast te stellen huurprijs en daarnaast de kosten van energiegebruik. 

Voor de tijdelijke verhuur zal steeds een aangepaste huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden 
opgesteld. 

22..77..22  DDooeellsstteelllliinngg  ttooeekkoommsstt  

Betere exploitatie door o.a. winterverhuur aan derden.  

Het verder uitbouwen, maar bovenal continueren van deze vakantie voorziening op "Buytenplaets 
Putterheyde" te Putten. 

Het uitbreiden van de doelgroep, b.v. alleenstaande ouders, die zich om budgettaire redenen geen 
vakantie kunnen veroorloven. Eén en ander in nauw overleg met de Gereformeerde Kerk, onze partner in 
dit interkerkelijke project. 

22..77..33  AAccttiivviitteeiitteenn  

 

2.7.3.1 Boekingen 

Boekingen/reserveringen van vakanties geschieden bij een daarmee belaste diaken of diakonaal 
medewerker. Deze persoon bevestigt de reserveringen en informeert de gasten ten aanzien van kosten, 
eventuele noodzakelijke maatregelen zoals annuleringsverzekeringen, betalingsvoorwaarden en welke 
voorzieningen wel en welke niet aanwezig zijn. 

 

2.7.3.2 Onderhoud 

Het klein onderhoud van het chalet zoals lampen, zekeringen en inventaris alsmede de kleine reparaties 
worden verricht door een diaken dan wel een diakonaal medewerker. Zo ook het regelmatig onderhoud 
aan de tuin, zoals gras maaien, onkruid verwijderen en struiken/heggen snoeien. Het groot onderhoud 
van het chalet, zoals schilderwerk, electra, verwarming etc. wordt zonodig uitbesteed. 

 

2.7.3.3 Ontvangst 

Iedere gast wordt verwelkomd met een bloemetje, zo mogelijk op de dag van aankomst. Er wordt naar 
gestreefd om in de eerste week van het verblijf de gasten persoonlijk welkom te heten namens de 
diaconie. 

 

2.7.3.4 Vertrekken/schoonmaken 

Het schoonmaken van het chalet geschiedt, na ieder verblijf, door een diaken of diakonaal medewerker. 
Tevens kunnen dan eventuele tekortkomingen gemeld worden aan de diaken die het chalet in zijn/haar 
takenpakket heeft.  

 

22..88  VVeerrssttaannddeelliijjkk  --  eenn  lliicchhaammeelliijjkk  ggeehhaannddiiccaapptteenn    

22..88..11  DDooeellsstteelllliinngg  

Vanuit de visie, verwoord in het verhaal van de barmhartige Samaritaan, en vanuit het geloof in  

Christelijke naastenliefde, hulp bieden aan oudere- en gehandicapte- leden van de Andreaskerk 
gemeente. 
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22..88..22  DDooeellsstteelllliinngg  ttooeekkoommsstt  

1. Via de Interkerkelijke Stichting Recreatie Lichamelijk Gehandicapten ‘Noord West Veluwe” (ook 
genaamd: Stichting Interkerkelijke Vakantieweken Noord-West Veluwe): 
de doelgroep actiever informeren over de vakantiemogelijkheid in het F.D. Roosevelthuis op 
landgoed Hydepark te Doorn, o.a. door middel van informatiemateriaal vanuit de stichting en 
publicaties op de website van de Andreaskerk, in de Andreasbode en op de zondagsbrief. 

2. Interkerkelijke commissie voor aangepaste diensten voor verstandelijke gehandicapten 
(Andreaskerk, Gereformeerde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands 
Hervormde Kerk): 
De data van de aangepaste diensten worden aangepast aan het schema van aangepaste 
diensten dat voor deze regio geldt. Dit houdt in dat de regio ook op de hoogte is van de diensten 
in Putten, zodat zoveel mogelijk verstandelijk gehandicapten te gast kunnen zijn in een voor hen 
speciaal gehouden dienst. 

22..88..33  AAccttiivviitteeiitteenn  

1. Interkerkelijke Stichting Recreatie Lichamelijk Gehandicapten ‘Noord West Veluwe’ 
(ook genaamd: Stichting Interkerkelijke Vakantieweken Noord-West Veluwe): 
 

 De vergaderingen bijwonen van die stichting in verband met de vakanties in gemeld 

Roosevelthuis te Doorn en overige bijeenkomsten bijwonen, zoals bijvoorbeeld de 
jaarlijkse reünie. 

 Leden van de hervormde Andreaskerk, die gebruik wensen te maken van een vakantie in het 
Roosevelthuis informeren en zonodig bijstaan bij het invullen van de aanmeldingsformulieren. 

 Eventueel deze leden voor hun vakantie naar het Roosevelthuis brengen en weer ophalen. 

 Op verzoek tijdens een kerkdienst, te houden in de vakantieweek dienstdoend diaken zijn. 

 

2. Interkerkelijke commissie voor aangepaste diensten voor verstandelijke gehandicapten 
(Andreaskerk, Gereformeerde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands 
Hervormde Kerk)”: 

 Drie keer per jaar vergaderen met het bestuur van de Interkerkelijke commissie voor aangepaste 
diensten voor verstandelijk gehandicapten in verband met kerkdiensten, waarbij wij eens per 
twee jaar een dienst hebben te organiseren in overleg met één van de eigen predikanten.  

 

22..99  KKeerrkktteelleeffoooonn  eenn  AAuuttoorriijjddiieennsstt  

22..99..11  DDooeellsstteelllliinngg  

Het meevieren van de erediensten in de Andreaskerk mogelijk maken voor gemeenteleden die niet in 
staat zijn zelf naar de kerk te komen. 

Ook rouwdiensten in de aula van begraafplaats ‘Schootmanshof’ zijn te beluisteren. 

22..99..22  DDooeellsstteelllliinngg  ttooeekkoommsstt  

Zoeken van betaalbare mogelijkheden om bedoelde diensten thuis mee te beleven via welke 
communicatiemiddelen dan ook. 

22..99..33  AAccttiivviitteeiitteenn  AAuuttoorriijjddiieennsstt  

 Het zoeken van chauffeurs voor de auto rijdienst. 
 Het maken van rijdienst jaarroosters en het verspreiden van deze roosters. 
 Het wekelijks (zaterdag ‘s avonds) doorgeven van de passagiers aan de chauffeurs. 
 Het vervoer wordt uitgevoerd door gemeenteleden van de Andreaskerk. 
 Het onder de aandacht brengen van deze dienst aan de gemeenteleden. 
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22..1100    DDiiaaccoonnaaaall  PPllaattffoorrmm  PPuutttteenn  

22..1100..11  DDooeellsstteelllliinngg    

De doelstelling van het Diaconaal Platform Putten (DPP) is om ‘kerkmuuroverschrijdende’ diaconale hulp 
te bieden, al dan niet in samenwerking met de burgerlijke overheid in het kader van de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning. In dat kader vormt het DPP het aanspreekpunt voor de burgerlijke 
gemeente.  

22..1100..22  DDeeeellnneemmeennddee  kkeerrkkeenn  

De deelnemende kerkgenootschappen zijn (in alfabetische volgorde): de Christelijke Gereformeerde 
Kerk, de Evangelische Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de 
Hervormde Andreaskerk, de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente. 
 

22..1100..33  AAccttiivviitteeiitteenn  

 Het DPP participeert in het Inloophuis ’t Hart van Putten aan de Molenstraat. 

 Zij werkt samen met de Voedselbank Harderwijk, met name ook voor de verstrekking van 
pakketten in Putten. 

 Zij heeft 2x per jaar een gecombineerde vergadering met de gemeente Putten, afd. 
Welzijn/sociale zaken. 

 Zij onderhoudt contacten met de Stichting Welzijn Putten. 

 

22..1111    CCoommmmuunniiccaattiiee  

22..1111..11  DDooeellsstteelllliinngg  

Het verzorgen van interne- en externe communicatie-uitingen door het schrijven van teksten, het 
verzorgen van beeldmateriaal en het bepalen van de vorm, bv. powerpoint presentatie, kaart, brief, etc).  

Dit om de naamsbekendheid van de diaconie te vergroten en de diaconale inkomsten te verhogen. 

22..1111..22  AAccttiivviitteeiitteenn  

  HHeett  ffrreeqquueenntt  vvoooorrzziieenn  vvaann  bbeerriicchhtteenn  vvoooorr  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  kkaannaalleenn  eenn  wweell  oopp  eeeenn  ccoonnssiisstteennttee  
wwiijjzzee..  EErr  zzaall  ddiivveerrssiitteeiitt  iinn  hheett  ssoooorrtt  bbeerriicchhtteenn  wwoorrddeenn  nnaaggeessttrreeeeffdd..  BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  aaaannkkoonnddiiggiinnggeenn  vvaann  

aaccttiieess,,  rreessuullttaatteenn  ddaaaarrvvaann,,  rreeaaccttiieess  vvaann  mmeennsseenn  ddiiee  ggeehhoollppeenn  zziijjnn  vvaannwweeggee  ddee  ddiiaaccoonniiee,,  rraaccttiieess  vvaannuuiitt  ddee  

ggeemmeeeennttee,,  eettcc..  

22..1122    AAllggeemmeennee  ddiiaaccoonnaallee  ttaakkeenn  

 

1. Het legen van de busjes bij de kerktelefoonluisteraars, in combinatie met een bezoekje en het 
afdragen van de gelden aan de penningmeester van de diaconie. 

2. Het in overleg dienst doen bij trouwdiensten. 
3. Het bij speciale diensten bezorgen van de liturgie in "Elim" en "de Schauw". 
4. Het alert zijn op berichtgeving over zieken binnen de Andreaskerk en het verzenden van attenties 

en kaartjes aan deze zieken. 
5. Beheer Avondmaalskleed en –zilver, alsook van de collectezakken. 
6. Het samenstellen van het dienstrooster voor de diakenen. 
7. Het op een termijn van ongeveer 6 weken aanbieden van hulp aan de partner of huisgenoot van 

een overleden gemeentelid. 
 
 
Aldus vastgesteld door het College van Diakenen in haar vergadering van 1 december 2014. 
 


