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1. INLEIDING 

1.1 Opdracht 

Het College van Diakenen (hierna ook te noemen: de diaconie) van de Hervormde Andreaskerk 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. 

1.2 Visie 

De diaconie doet haar werk vanuit het Bijbels perspectief dat alle mensen onze naasten zijn 

en op onze weg geplaatst kunnen worden. Hierin willen wij leerling zijn (gemeentelid). De 

diaconie probeert zo te ondersteunen bij materiële- en immateriële nood onder het motto 

‘helpen waar geen helper is’; zulks in het kader van ‘Missie en Visie’ van de 

Andreaskerkgemeente Putten. Zodoende draagt de diaconie bij aan gemeenschap zijn. 

Verder vindt de diaconie het haar taak om zich binnen de Andreaskerk duidelijk te profileren 

en te positioneren en het diaconale werk meer bekendheid te geven door de gemeenteleden 

te informeren en toe te rusten. Hiermee zijn wij in contact met elkaar en onze omgeving. 

Dit verstaan wij vanuit de diaconie onder geloofscommunicatie.  

 

1.3 Samenstelling 

De diaconie bestaat uit 12 leden, zo mogelijk evenveel vrouwen als mannen. De diakenen kiezen uit hun 
midden een voorzitter, tevens afgevaardigde naar de Kleine 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 eventueel een 3e afgevaardigde naar de Kleine 
Kerkenraad. 

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

1.4 Werkvelden 

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

1.5 Keuzes 

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. 

1.6 Kerkdiensten en collecten 

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 doel. De inzameling bij de viering van het Heilig Avondmaal is principieel noodzakelijk. Het is 
geen ‘toegangsprijs’, maar symboliseert dat vanuit deze gemeenschapsviering oog is voor 
maatschappelijke noden. Dat is al van oudsher zo. In de Christelijke gemeente namen gelovigen eten en 
drinken mee naar de zondagse vieringen. De diakenen namen dat in ontvangst, zonderden daar een 
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klein gedeelte van af om de ‘Maaltijd van de Heer’ te vieren, en herverdeelden het andere (grootste) deel 
onder de gelovigen. Het één hoorde onafscheidelijk bij het andere. Later gingen de diakenen ook in op 
andere noden van de armen en verzamelden daartoe geld bij de maaltijdviering. Zo waren zij 
onbaatzuchtig, zonder te kijken of ze met geloofsgenoten te maken hadden, bezig in de hulpverlening 
van de gemeente aan noodlijdenden. 
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2. WERKVELDEN 

2.1 Secretariaat 

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 Kleine 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. 

2.2 Financiën 

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. 

2.2.1 Taken, o.a.: 

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

 ▪ Meewerken aan de totstandkoming van een beleidsplan (mede aan de hand van begroting en 

            Jaarrekening). 

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

 ▪ Het beheren van de diaconale gelden en bezittingen. 

2.2.2 Rechtshandelingen 

De navolgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de Kleine 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. 

2.2.3 Bevoegdheden 

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 Regionaal College 

voor de Behandeling van Beheerszaken, regio Gelderland1 (contact via info@protestantsekerk.nl of 

030-8801880), 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. 

2.2.4 Begroting 

Jaarlijks dient het College van Diakenen vóór 1 oktober een concept-begroting in bij de Kleine 
Kerkenraad, vergezeld van een concept-collecterooster. 

Na goedkeuring en voorlopige vaststelling door de Kleine Kerkenraad zal de begroting ter inzage worden 
gelegd voor de gemeente. Zo wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld haar mening over de 
begroting kenbaar te maken. Tenslotte zal de Kerkenraad de begroting definitief vaststellen en zal een 
exemplaar ter beoordeling worden toegezonden aan voormeld Regionaal College voor de Behandeling 
van Beheerszaken, regio Gelderland1 van de PKN, kantoorhoudend in het Dienstencentrum te Utrecht. 

mailto:%20info@protestantsekerk.nl
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2.2.5 Jaarrekening 

Jaarlijks dient het College van Diakenen vóór 1 maart een ontwerp - jaarrekening in bij de Kleine 
Kerkenraad over het afgelopen kalenderjaar. 

Na goedkeuring en voorlopige vaststelling door de Kleine Kerkenraad zal de jaarrekening ter inzage 
worden gelegd voor de gemeente. Zo wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld haar mening over de 
jaarrekening kenbaar te maken. Tenslotte zal de Kerkenraad de jaarrekening definitief vaststellen en zal 
een exemplaar ter beoordeling worden toegezonden aan voormeld Regionaal College Behandeling 
Beheerszaken. 

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. 

2.2.6 Geldwerving 

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 verjaardagskaarten) 

 ▪ 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. 

2.2.7 Roerende- en onroerende zaken 

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 het Interkerkelijk Chaletproject met de Gereformeerde Kerk te Putten. 

2.2.8 Financiële middelen 

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

€ 25.000,00 bedragen. 

2.2.9 Diaconaal werk 

Het diaconale werk wordt voor elk werkveld uitgevoerd volgens de desbetreffende ‘Taakomschrijving’ 
en voor het werk rondom kerkdiensten volgens het document ‘Taakomschrijving dienstdoend diaken’. 

2.2.10  Goede doelen’ 

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%  

Aan welke criteria een ‘goed doel’ moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiële 

ondersteuning is vastgelegd in Hoofdstuk 3 van dit beleidsplan. 

2.3 Jeugddiaconaat 

2.3.1 Doelstelling 

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 



Pagina 7 van 26                         Beleidsplan Diaconie Hervormde Andreaskerk Putten 2018-2022 

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. 

2.3.2 Doelstelling toekomst 

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

Contacten met jongeren v.a. 16 jaar verbeteren. 

2.3.3 Activiteiten 

▪ 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. 
▪ 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 de Jeugdraad worden benoemd. 

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

2.4 Ouderendiaconaat 

2.4.1 Activiteiten 

▪ 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. 

2.5 HVD 

2.5.1 Doelstelling 

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

2.5.2 Doelstelling toekomst 

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

2.5.3 Activiteiten 

Binnen dit werkveld vallen : 

▪ De zorg voor de zieken, het coördineren van de activiteiten voor de ouderen en speciale 
aandacht voor 80-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 Verjaardags busjes ( twee maal per jaar) en de afdracht van deze gelden aan 

de penningmeester van de diaconie. 
▪ Het samen met de HVD sters verzorgen van bloemen en fruit voor Dankdag en het maken van 

pakketjes uit de wereldwinkel voor deze gelegenheid. 
▪ Zorgen voor de inkoop/ontwerpen van kaarten en boekenleggers. 
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▪ Verzorgen van dagboekjes en bonbons als kerstattentie. 
▪ Verzorgen van labels voor dankdag- en kerstattenties. 

2.6 ZWO 

2.6.1 Doelstelling 

De ZWO heeft als doel om geld in te zamelen en om bewustwording te creëren bij de gemeente voor 
minstens vier ZWO-projecten per jaar.  
 
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, in 
samenwerking met andere hulporganisaties, hiervoor gelden ter beschikking stellen. ZWO probeert 
bewustwording en betrokkenheid in de gemeente rond ZWO-projecten te creëren. 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.  
Het selecteren van projecten gaat op basis van het giftenbeleid van de Diaconie en het project moet 
vallen onder de thema’s zending, werelddiaconaat of ontwikkelingssamenwerking. Uit het College van 
Diakenen heeft tenminste één diaken zitting in deze commissie.  Hij/zij brengt verslag uit aan de diverse 
colleges. De ZWO-commissie bestaat uit minstens vier personen, deze personen verdelen de volgende 
taken onder zich; voorzitter, penningmeester, notulist en communicatie.  

2.6.2 Activiteiten ZWO-commissie 

• Minimaal vier keer per jaar komt de ZWO samen om de verschillende acties en projecten te 
bespreken 

• Berichtgeving in het Andreasmagazine, Andreas informatief, de Weekbrief of op de beamer 
tijdens een kerkdienst, over de diverse ZWO activiteiten en projecten. 

• Foldermateriaal uitreiken voor aanvang van de dienst die in het teken staat van zending, 
werelddiaconaat of ontwikkelingssamenwerking  

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

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

• Eén keer per jaar een dienst organiseren die in het teken staat van de vervolgde kerk in verband 
met partnerschap Open Doors. (tijdens deze dienst is er een ZWO-collecte voor Open Doors) 

• Eén keer per twee maanden een schrijfactie faciliteren voor en na een ochtenddienst op zondag 
voor Open Doors 

• De diaconie kan handtekeningenacties faciliteren vanuit de gedachte onze medemens, die zelf 
geen helper heeft, waar ter wereld ook te helpen.  

 

2.6.3 Activiteiten rondom de 40dagentijd 

• Uitkiezen van een ZWO-project 

• Contact onderhouden met een medewerker van het ZWO-project 

• Verzorgen van de activiteitenpagina en de informatie over het doel in het 40dagentijdboekje 

• Regelen dat een medewerker van het project of een persoon in het project een overdenking 
schrijft voor één van de weken in het 40dagentijdboekje 

• Tijdens de 40dagentijd, acties organiseren en bewustwording creëren rondom het ZWO-project 
dat centraal staat  

 

2.6.3.1 Beleid op uitgaven: 

• richtlijnen voor uitgavenpatroon: eenmansacties:  max. € 250,- 
 

 

2.7 Chaletproject 

2.7.1 Doelstelling 

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. 
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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. 

2.7.2 Doelstelling toekomst 

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.  

2.7.3 Activiteiten 

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. 

 

Het bepaalde in de artikelen 2.7.1, 2.7.2 en 2.7.3.1. wordt uitgevoerd in nauw overleg met de diaconie 
van de Gereformeerde Kerk, welke diaconieën tezamen vormen de ‘Interkerkelijke Chaletproject Groep’ 
(ICG). 

 

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.  

2.8 Verstandelijk - en lichamelijk gehandicapten  

2.8.1 Doelstelling 

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. 

2.8.2 Doelstelling toekomst 

▪ 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. 

2.8.3 Activiteiten 

▪ 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.  
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2.9 Autorijdienst 

2.9.1 Doelstelling 

 Het mogelijk maken voor gemeenteleden die niet (meer) zelfstandig de kerkdienst 

 kunnen bezoeken een haal- en breng service te verlenen voor de ochtenddienst van 

 half elf. 

2.9.2 Activiteiten Autorijdienst 

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. 

2.10  Diaconaal Platform Putten 

2.10.1 Doelstelling  

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.  

2.10.2 Deelnemende kerken 

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, Rooms Katholieke Parochie en de Hersteld 
Hervormde Gemeente. 

2.10.3 Activiteiten 

▪ 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 en anderen. 

2.11  Communicatie 

2.11.1 Doelstelling 

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. 

2.11.2 Activiteiten 

Het frequent voorzien van berichten voor de verschillende kanalen en wel op een 

consistente wijze. Er zal diversiteit in het soort berichten worden nagestreefd. Bijvoorbeeld 

aankondigingen van acties, resultaten daarvan, reacties van mensen die geholpen zijn 

vanwege de diaconie, racties vanuit de gemeente, etc. 

2.12  Algemene diaconale taken 

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

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

gemeentelid; 
7. En overigens een actieve houding aannemen inzake ‘hulp’vragen van individuele personen, al 

dan geen lid van de Andreaskerk. 
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3. GIFTENBELEID 
Waar moet een doel aan voldoen om in financiële zin steun te krijgen? Dit  stuk heeft als 

doel antwoord te geven op deze vraag en een praktisch document te zijn die als 

uitgangspunt gehanteerd kan worden bij het bepalen van de te steunen doelen. 

 

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt in ‘kleine’ doelen en ‘grote’ doelen. Kleine doelen 

zijn doelen waar bijvoorbeeld een collecte aan wordt besteed of waar eenmalig een bedrag 

aan wordt geschonken dat niet hoger is dan € 1000,-.  

Grote doelen zijn doelen waaraan een bedrag wordt geschonken dat groter is dan € 1000,-. 

Dit betreffen eenmalige projecten waaraan een bijdrage geleverd wordt. 

Uitzondering op bovenstaande is noodhulp. Aangezien dit niet van tevoren te bepalen is 

maar dergelijke hulpverzoeken wel jaarlijks voorkomen is het goed hier rekening mee te 

houden. In het geval van noodhulp wordt er op dat moment voor het betreffende doel 

gecollecteerd. 

3.1 Kleine doelen 

 

Bij de kleine doelen is het van belang dat er een verdeling is op basis van de locatie waar 

het doel hulp biedt. De verdeling moet als volgt zijn: 

• 30% plaatselijke- en regionale instellingen en instanties 

• 30% landelijke instellingen en instanties  

• 40% wereldwijde instellingen en instanties 

 

Een doel kan meerdere jaren financiële steun krijgen maar moet na verloop van tijd plaats 

maken voor een nieuw doel. Een praktische hulp om dat te realiseren is het volgende: 

Jaarlijks worden er 9 doelen gekozen  waarvan er elk jaar 3 wisselen. Zo kan een doel 

maximaal 3 jaar achter elkaar steun krijgen. Daarnaast worden er 4 ‘kwartaal-doelen’ 

gekozen. 

 

De volgende vragen moeten positief beantwoord worden om als doel in aanmerking te 

komen voor steun. Hier zijn geen harde richtlijnen voor. Dit kan tijdens de 

diaconievergadering door de diakenen besproken worden en doormiddel van een stemming 

kan er ter plekke een besluit genomen worden. Te beantwoorden vragen: 

 

1. Wat is de doelstelling van de instelling en hoe is de praktische realisering daarvan? 
2. Is er voldoende deskundigheid/professionaliteit binnen de instelling? 
3. Vindt er toetsing/evaluatie plaats van het uitgevoerde beleid?  
4. Is er openheid en controle inzake beleid en financiën (bijv. een keurmerk)? En is dit te controleren 

op doelmatigheid, effectiviteit, christelijke barmhartigheid?Heeft het doel reserves opgebouwd? 
5. Neemt het doel zelf initiatieven om geld in te zamelen? 

3.2 Grote doelen 
 

Bij grote doelen gaat het om projecthulp. Er zal  informatie over de instantie opgevraagd 

moeten worden en door een wat uitgebreidere discussie en beantwoording van 

onderstaande vragen kunnen de diakenen een beslissing nemen over het wel of niet 

steunen van het project. Ook de hoogte van het bedrag  kan zodoende bepaald worden. 

1. Wat is de doelstelling van de instelling en hoe is de praktische realisering daarvan? 
2. Wat is de identiteit van de instelling (christelijk, niet-christelijk)? 
3. Is er voldoende deskundigheid/professionaliteit binnen de instelling? 
4. Hoe solide is de bestuurlijke organisatie? 
5. Vindt er toetsing/evaluatie plaats van het uitgevoerde beleid?  
6. Is er openheid en controle inzake beleid en financiën (bijv. een keurmerk)? En is dit te controleren 

op doelmatigheid, effectiviteit, christelijke barmhartigheid? 
7. Heeft het doel reserves opgebouwd? 
8. Neemt het doel zelf initiatieven om geld in te zamelen? 
9. Drijft de instelling voornamelijk op giften of ontvangt de instelling belangrijke subsidie of 

overheidssteun? 
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Onderstaande 4 punten kunnen helpen om de discussie op gang te brengen tijdens de diaconie 
vergadering en zijn een hulpmiddel om antwoord te geven op bovenstaande vragen. 

1. Draagvlak in gemeente 

1.1. Gevoelsmatig  

1.2. Concreetheid (foto’s; mensen; activiteiten; contact mogelijkheden) 

1.3. “Van ons” / Christelijk karakter van de uitvoerende organisatie  

1.4. Passend in de mix van ondersteunde (te ondersteunen) projecten 

1.5. Algemene armoede in het land waarin de mensen worden geholpen 

2. De te ondersteunen mensen 

2.1. Huisgenoten in het geloof 

2.2. Het project is gericht op kinderen en / of vrouwen 

3. Soort steun 

3.1. Sociale hulp 

3.2. Structurele hulp 

3.3. Lange termijn ontwikkeling 

3.4. Noodhulp 

4. De uitvoerende of fondswervende organisatie 

4.1. Professionaliteit 

4.2. Verhouding tussen wervingskosten en project besteding < 15% 

4.3. Verhouding tussen eigen vermogen en het project budget < 25% 

Het ene criterium wordt belangrijker geacht dan het andere. De minst belangrijke 

criteria krijgen een factor waarde 1, de belangrijkste criteria een factor waarde 4, 

andere criteria zijn daar tussen in krijgen een factor waarde 2 of 3. 

3.3 Overig 

1. De gevers 

Het is beter te geven dan te ontvangen. Door alle dagelijkse beslommeringen schiet 

geven aan de naaste er maar zo bij in. De diakenen zien het als hun taak om op te 

roepen tot barmhartigheid en projecten aan te dragen waaraan de gemeente met liefde 

geeft. De eerste drie criteria zeggen iets over hoe een project waarschijnlijk in de 

gemeente ligt: 

1.1 Gewoon wat we er bij voelen, minder belangrijk factor waarde 1  

1.2 De concreetheid van de nood voor de gemeente: kunnen zien, spreken, bezoeken, 

voor kunnen bidden met namen en concrete noden, factor waarde 4.  

1.3 Des te dichter een organisatie bij de gemeente staat des te gemakkelijker men geeft. 

Voorbeeld: Verre Naasten is dichter bij dan World Vision hoewel beide Christelijke 

organisaties zijn, factor waarde 3.  

1.4 We willen vermijden dat alle ondersteunde projecten qua soort gelijk zijn. De een 

heeft meer met Afrika, de ander meer met daklozen in Nederland. Een redelijk mix is 

een pluspunt, factor waarde 1.  

1.5 Afgezien van de nood van groepen is ook de armoede in het land een wegingsfactor. 

Voorbeeld: Een dakloze in Amsterdam is in principe beter af dan een dakloze in 

Moskou. Dat wegen we mee met factor waarde 3. 

2. De ontvangers 

De Bijbelse opdracht is om wel te doen aan alle mensen maar in het bijzonder aan de 

huisgenoten van het geloof. We willen speciale aandacht geven aan de zwakkeren en 

kinderen. 

2.1 In onze ogen mogen projecten gericht op Christenen een streepje voor hebben. 

Voorzichtigheid is geboden want mensen moeten niet omwille van financiële steun 

Christen worden, factor waarde 4.  

2.2 Vrouwen en kinderen zijn vaak de eerste slachtoffers van armoede en gebrek, vooral 

in ontwikkelingslanden. Hulp aan vrouwen wordt in het algemeen beter gebruikt voor 

het hele gezin, vandaar factor waarde 4. 
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3. De soort steun 

In Matheus 25 vertelt de Heer Jezus dat Hij hulp aan behoeftigen ziet als hulp aan Hem 

Persoonlijk. Behoeftigen helpen is dus genoeg. Er is een risico dat mensen van ons 

afhankelijk worden. We willen graag laten zien dat we namens de Heer Jezus helpen. 

Dat kan beter tot zijn recht komen bij langere termijn projecten zoals medische zorg 

(structurele hulp) en bij ontwikkelingshulp zoals onderwijs en werkgelegenheid. 

Structurele hulp en ontwikkelingshulp zijn op langere termijn effectiever dan noodhulp 

en sociale hulp. 

We hebben deze vier criteria, gebaseerd op het bovenstaande, de volgende factoren 

mee gegeven:  

3.1 Sociale hulp factor waarde 1  

3.2 Structurele hulp factor waarde 3  

3.3 Ontwikkeling factor waarde 4  

3.4 Noodhulp factor waarde 2. 

 

4. De uitvoerende of fonds wervende organisatie  

Organisaties verschillen in kwaliteit. Die kwaliteit kan o.a. worden afgewogen aan de 

keurmerken van die organisatie. Van (soms jonge) gemeenteleden die voor het eerst in 

hun leven met hulpverlening of ontwikkelingswerk te maken krijgen is weinig 

professionaliteit te verwachten. Er zijn organisaties die veel geld besteden aan 

fondswerving en relatief weinig overhouden voor het doel zelf. In principe mag er niet 

meer dan 15% aan fondswerving worden besteed. Er kan verschil in strategie zijn voor 

wat betreft reserves.  

De ene organisatie heeft een reserve (buffer) van drie maanden, de andere organisatie 

heeft een grote financiële reserve en besteedt alleen de jaarlijks ontvangen rente aan 

het doel waarvoor het gegeven is. 

 

4.1 Professionaliteit in de uitvoering, factor waarde 3  

4.2 De verhouding tussen wervingskosten en project besteding of uitvoeringskosten, 

gemeten door de ANBI-status en e.v.t. een keurmerk zoals bijvoorbeeld het CBF keur, 

factor waarde 3. 

4.3 De verhouding tussen eigen vermogen en het project budget, met andere woorden, 

hoeveel reserves zijn er. Als diaken geven we voorkeur aan organisaties die 

ontvangen geld uitgeven en niet oppotten, factor waarde 4.  

 

Informatie over de laatste twee factoren zijn te vinden in de financiële verslagen van 

de hulp verlenende organisaties. 

 

 

 

 
Aldus vastgesteld door het College van Diakenen in haar vergadering van 5 februari 2018. 
 

Voorzitter mw. W. van Beek     secretaris M.F. Vierwind 

 



 

4. BIJLAGES:  
 

4.1 Bijlage 1: Voorbeeldbrief om informatie op te vragen bij een instantie. 

 

Aan de directie van stichting……          

Putten, ……….. 

 

 

Betreft: Uw verzoek om financiële steun 

 

 

Geachte directie, 

 

Uw verzoek om financiële steun is binnen onze diaconie besproken. 

Zoals u zult begrijpen moeten wij zeer zorgvuldig omgaan met het beheer én de besteding van de aan ons toevertrouwde diaconale 

gelden. 

 

Om dat te kunnen doen hebben wij behoefte aan jaarlijkse informatie over en inzage in o.m. 

• uw doelstellingen, werkwijze en organisatiestructuur  

• aan een heldere verslaglegging 

• uw jaarlijkse inkomsten en uitgaven 

• de bevindingen van uw accountant of het toezichthoudend orgaan 

• het percentage overhead van uw organisatie 

• uw jaarstukken 

• uw websiteadres 

 

Wij willen de zekerheid hebben dat uw organisatie voldoet aan de eisen van financiële betrouwbaarheid ten aanzien van de werving en 

besteding van gelden. 

Die betrouwbaarheid kan blijken uit uw ANBIstatus of uit een CBFkeurmerk. 

 

Wij verzoeken u om ons jaarlijks van deze gegevens te voorzien. 

 

Uw reactie wachten wij met belangstelling af. 
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Intussen wensen we u sterkte bij uw arbeid. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de diaconie van Hervormde gemeente Andreaskerk te Putten 

 

…………….. 
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4.2 Bijlage 2: Activiteiten Smart geformuleerd 

4.2.1 Smart: Jeugddiaconaat 

Actie Schoenendoos 

Specifiek Organiseren van de actie waardoor de jeugd (en ouderen) bijna 300 cadeaus voor kinderen in nood meebrengen 

naar de kerk 

Meetbaar Schoenendozen in de kerk 

Acceptabel Het is een goede diaconale actie. Jongeren zijn zich bewust van hun naasten en zijn betrokken bij hun naasten 

Realistisch Ja het is mogelijk deze actie te organiseren 

Tijd De actie zal in november plaatsvinden 

  

Nacht van Hoop 

Specifiek Meedenken en helpen bij het organiseren van de Nacht van Hoop 

Meetbaar Jongeren in 't Voorhuis in de nacht voor Pasen 

Acceptabel Het is een goede diaconale actie. Jongeren zijn zich bewust van hun naasten en zijn betrokken bij hun naasten 

Realistisch Ja het is mogelijk deze actie te organiseren 

Tijd  De Nacht van Hoop zal plaatsvinden in de nacht voor Pasen 

  

Speldag voor de Kinderwinkel 

Specifiek Organiseren van deze dag en jongeren uit onze gemeente laten helpen 

Meetbaar Kinderen uit Den Haag 1 dag in Putten en kinderen van onze gemeente helpen bij de activiteiten 

Acceptabel Het is een goede diaconale actie. Jongeren zijn zich bewust van hun naasten en zijn betrokken bij hun naasten 

Realistisch Ja het is mogelijk deze actie te organiseren 

Tijd Deze dag zal in de mei-vakantie plaatsvinden 

  

Jeugdcollectanten 

Specifiek Jeugd benaderen en een rooster maken 

Meetbaar Jongeren die helpen met de collecte in de dienst van 10.30 uur 
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Acceptabel Het is een goede diaconale actie. Jongeren zijn zich bewust van hun naasten en zijn betrokken bij hun naasten 

Realistisch Ja het is mogelijk deze actie te organiseren 

Tijd Iedere zondag in de dienst van 10.30 uur 
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4.2.2 Smart: Ouderendiaconaat 

Avondmaalsdiensten in De Schauw 

Specifiek een avondmaal waarbij de diakenen rondgaan met brood en kleine bekertjes wijn en de kerkgangers blijven zitten 

Meetbaar een ruime opkomst: het voorziet in een behoefte 

Acceptabel een verlengstuk van de diensten in de kerk 

Realistisch belangstellenden worden persoonlijk uitgenodigd door de diaken  

Tijd vier keer per kalender jaar: twee keer met een voorganger van de Andreaskerk en twee keer met een gereformeerde 

voorganger 

  

Ontmoetingsochtenden in De Schauw 

Specifiek Samen lezen, denken, spreken over wat ons bezig houdt onder leiding van een voorganger van de Andreaskerk of de 

gereformeerde kerk 

Meetbaar ouderen komen zelfstandig 

Acceptabel Een door de diaconie georganiseerde activiteit die raakvlakken heeft met het pastoraat. 

Realistisch de zorggroep faciliteert en stelt de ruimte gratis ter beschikking 

Tijd   
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4.2.3 Smart: HVD 

Bijhouden bestand van gemeenteleden boven de 80 jaar en van de zieke gemeenteleden plus de nabestaanden van 

overledenen 

Specifiek Lijsten controleren met 80-plussers die geleverd worden vanuit de administratie en zieken en overledenen vanaf de 

weekbrief halen 

Meetbaar Iedere maand de 80-plussers en iedere week vanaf de weekbrief 

Acceptabel Ja, het is goed om aandacht aan deze gemeenteleden te geven 

Realistisch Ja is goed bij te houden 

Tijd Iedere week en/of maand 

  

Het verzorgen van de bossen bloemen tijdens de ochtenddiensten 

Specifiek Het bestellen van de bloemen bij Koping Flora 

Meetbaar Bloemen staan tijdens de ochtenddiensten in de kerk 

Acceptabel Ja, de bloemen worden na de dienst van 10.30 uur bezorgd bij de desbetreffende persoon, goed om extra aandacht 

aan deze gemeenteleden te geven 

Realistisch Ja het is mogelijk om dit na ieder dienst van 10.30 uur te doen 

Tijd Iedere ochtenddienst van 10.30 uur 

  

Het bezoeken van de vergaderingen van de HVD en het onderhouden van de contacten met de HVD-ers 

Specifiek Naar de vergaderingen gaan 

Meetbaar 2 x per jaar 

Acceptabel Ja het is goed om het contact te onderhouden 

Realistisch Ja het is mogelijk dit 2 x per jaar te doen 

Tijd 2 x per jaar 

  

Het legen van de verjaardag busjes, 2x per jaar, en het geld storten op de bankrekening van de diaconie 

Specifiek De HVD-ers komen met het busje naar mij toe om te legen en dan stort ik het geld op de bankrekening van de 
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diaconie 

Meetbaar De HVD-ers komen met het busje naar mij toe om te legen en dan stort ik het geld op de bankrekening van de 

diaconie 

Acceptabel Ja het is goed dit 2x per jaar te doen om overzicht te houden 

Realistisch Ja  het is haalbaar om dit 2 x per jaar te doen 

Tijd 2 x per jaar 

  

Het verzorgen van fruit, bloemen en pakketjes, met artikelen van de wereldwinkel, voor Dankdag m.b.v. gemeenteleden 

Specifiek Fruit en geschenken kopen, gemeenteleden vragen om te helpen en een ruimte bij Arjan van de Bor reserveren 

Meetbaar Daadwerkelijk kopen van het fruit en geschenken  

Acceptabel Ja het is een goede actie van de HVD 

Realistisch Ja het is haalbaar 

Tijd 1 x per jaar 

 

Zorgen voor de inkoop/ontwerpen van kaarten en boekenleggers. 

Specifiek Zoeken naar ontwerpen voor de kaarten en boekenleggers kopen bij Boekpunt 

Meetbaar Kaarten laten drukken en boekenleggers kopen bij Boekpunt 

Acceptabel Ja, zo ontvangt ieder gemeentelid bij zijn/haar verjaardag een kaart of boekenlegger 

Realistisch Ja het is haalbaar 

Tijd 2x per jaar 

 

Verzorgen van dagboekjes en bonbons als kerstattentie. 

Specifiek Dagboekjes bestellen bij Boekpunt en bonbons kopen 

Meetbaar Ophalen van de bestelde dagboekjes en het kopen van bonbons 

Acceptabel Ja, de attenties worden voor de kerst, door de HVD-ers, bezorgd bij de gemeenteleden en de tehuizen 

Realistisch Ja het is haalbaar 

Tijd 1x per jaar 
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Verzorgen van labels voor dankdag- en kerstattenties. 

Specifiek De pr-diakenen vragen de labels en de kaarten te laten drukken bij Megadruk 

Meetbaar Daadwerkelijk laten drukken en afhalen 

Acceptabel Ja, wordt bij de attentie gevoegd zodat men weet waarom men dit ontvangt en van wie 

Realistisch Ja het is haalbaar 

Tijd 2x per jaar 
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4.2.4 Smart: Chaletproject & Aangepaste diensten 

Verhuren chalet 

Specifiek Het verhuren van een aangepast chalet voor een speciale doelgroep: namelijk mensen met een geestelijke of 

lichamelijke beperking en hun gezinsleden / mantelzorgers zonder winstoogmerk. Ook soms te gebruiken als 

noodopvang 

Meetbaar Chalet op het park Putterheyde 

Acceptabel Het is een goed diaconaal project. Een groep kwetsbare mensen krijgen kans op een mooie vakantieperiode (waarin 

zij verwelkomt worden met bloemen en een lekkernij) 

Realistisch Het chalet is al een aantal jaren in gebruik en is vooral in de zomer goed bezet. Er zijn vrijwilligers die de boekingen 

en de schoonmaak verzorgen 

Tijd Het chalet is het hele jaar te huur 

  

Interkerkelijke commissie voor aangepaste diensten voor verstandelijke gehandicapten 

Specifiek Het organiseren van een speciale dienst voor mensen met een beperking 

Meetbaar Er bestaat een interkerkelijke commissie voor het organiseren van deze diensten 

Acceptabel Het is een diaconale actie, waarbij de mensen met een beperking hun plaats hebben binnen de gemeente. 

Realistisch Deze speciale diensten worden jaarlijks gepland. 

Tijd Een keer in de twee jaar is er een dienst in de Andreaskerk 
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4.2.5 Smart: Autorijdienst 

Ophalen van gemeenteleden 

Specifiek Gemeenteleden die slecht ter been zijn naar de kerk brengen en na de dienst weer naar huis brengen 

Meetbaar Het vervoeren van mensen die slecht ter been zijn 

Acceptabel De mensen kunnen toch deel uitmaken van de gemeente 

Realistisch dmv meerdere rijders is het te doen 

Tijd elek zondagsdienst om 10:30 

  

Eeuwigheidszondag 

Specifiek De namen van de overledenen worden genoemd en de nabestaanden uitgenodigd 

Meetbaar Bijhouden van de gegevens overledenen en versturen uitnodigingen aan nabestaanden 

Acceptabel Herinnering aan de overledenen 

Realistisch dominees lezen de namen voor en de diaken nodigt de nabestaanden uit 

Tijd laatste zondag in november 

  

Kaartjes versturen 

 

Specifiek Kaart sturen naar zieken en nabestaanden van de overledenen 

Meetbaar Aan de hand van de weekbrief worden de kaarten verzonden 

Acceptabel Meeleven met de gemeenteleden 

Realistisch Ja het is te doen 

Tijd Hele jaar door 
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4.2.6 Smart: Diaconaal Platform Putten 

Contact diaconieën 

Specifiek bevorderen van onderling contact diaconieën 

Meetbaar minimaal jaarlijkse samenkomst 

Acceptabel elkaar (beter) kennen en leren van elkaar 

Realistisch Is gebleken dat dit haalbaar is 

Tijd enkele uren per jaar 

  

Hulp en aandacht daar waar geen helper is 

Specifiek aandacht en hulp bieden aan hen die niet bij kerk terecht kunnen (geen lid) 

Meetbaar concrete hulpvraag 

Acceptabel helpen daar waar geen helper is 

Realistisch is in de praktijk gebleken 

Tijd variabel afhankelijk van behoefte tot max. enkele uren per maand 

  

Communicatie met Gemeente Putten 

Specifiek standpunt bepalen en deze communiceren met burgerlijke overheid (gemeente) 

Meetbaar 2 x per jaar o.b.v. verslag 

Acceptabel zorgen dat de kerken ook een stem hebben binnen de gemeente 

Realistisch gebeurd al enkele jaren 

Tijd tot vier avonden per seizoen 

  

Contact onderhouden met lokale hulporganisaties 

Specifiek contact houden met lokale hulporganisatie (i.o.) 

Meetbaar concreet afstemoverleg met instanties 

Acceptabel vraag en aanbod bij elkaar brengen 
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Realistisch ? 

Tijd ? 
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4.2.7 Smart: Communicatie 

Zomeractie 

Specifiek Verzorgen van een mailing die per post verzonden wordt naar alle gemeenteleden (huishoudens) met als doel geld in 

te zamelen t.b.v. plaatselijk diaconaal werk, 1 landelijke doel en 1 wereldwijd doel (doelen jaarlijks te bepalen). 

Meetbaar Met een budget van € 310,- € xxx opbrengst realiseren 

Acceptabel Het is een goede diaconale actie. Gemeenteleden worden opgeroepen te doneren 

Realistisch Ja het is mogelijk deze actie te organiseren 

Tijd De mailing zal in juni verzonden worden 

  

Facebook berichten 

Specifiek Via de besloten Facebookgroep van de Andreaskerk communiceren van diverse boodschappen namens de diaconie 

zoals: oproep voor vrijwilligers, inzameling boodschappen voedselbank, aankondiging collectes etc. 

Meetbaar Via Facebook is te zien hoeveel mensen er met de berichten bereikt worden 

Acceptabel De besloten Facebookgroep is een gekend communicatiekanaal binnen de Andreaskerk 

Realistisch Ja het is mogelijk deze actie te organiseren 

Tijd Gemiddeld 2 x per maand een bericht plaatsen 

  

 


