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BELEIDSPLAN 2016-2020 

COLLEGE VAN DIAKENEN  

HERVORMDE GEMEENTE VOORTHUIZEN  

 

1. Inleiding 
 
Het College van Diakenen vervult de diaconale taken van de gemeente. De Bijbel, Gods Woord, is hierbij 
uitgangspunt en als leidraad dient tevens de Kerkorde, specifiek de ordinanties 8 en 11 waarin de diaconale 
taken van de gemeente worden omschreven. Verder zijn voor dit beleidsplan de uitgangspunten van de 
Centrale Beleidscommissie leidend geweest. 
 
2. Voorgaande beleidsplan 
 
Het laatst vastgestelde beleidsplan had werking tot 2015. We moeten constateren dat het destijds 
geformuleerde werkplan voor een groot deel nog actueel is. Thema’s als “Uitwerken Jeugddiaconaat”, 
“Diaconale Bewustwording “en “Vraagstukken uit de samenleving “ zijn ook thema’s voor de komende jaren. 
Daarnaast zijn we inmiddels in Nederland betrokken geraakt bij een groot vluchtelingenvraagstuk. Duizenden 
vluchtelingen uit o.a. Syrië, Irak en Afghanistan zoeken hun toevlucht in Nederland. 
 
3. Actuele situatie 
 
College: met elf personen voltallig, evenredige vertegenwoordiging uit beide wijken en een goede verdeling 
tussen denkers en doeners. 
 
Middelen: de diaconie beschikt over ruim voldoende middelen om haar huidige taken uit te voeren. Deze 
middelen komen voor het grootste deel voort uit gaven van gemeenteleden en deels uit inkomsten uit 
vermogen. Ook de komende beleidsperiode zal het spanningsveld tussen “vermogen voor de toekomst “ en “de 
nood van nu“ onze aandacht en om keuzes vragen. 
 
Doel(groep): de doelgroep waar de diaconie zich praktisch op richt bestaat nu voor het belangrijkste deel uit 
eigen gemeenteleden. 
Daarnaast worden door financiële bijdragen aan individuen en organisaties, hulpbehoevenden in Nederland en 
daarbuiten ondersteund. 
Niet-gemeenteleden in de naaste omgeving worden de laatste jaren ook meer en meer ondersteund. 
Naast praktische hulp proberen we als diaconie gemeenteleden meer diaconaal bewustzijn bij te brengen.  
 
Aandachtspunten: 

 Het signaleren van noden blijft een aandachtspunt, ondanks oproepen aan ambtsdragers alert te zijn; 
mensen lopen niet graag te koop met hun noden; 

 Van niet alle gemeenteleden is bekend wat hun gaven en talenten zijn en daarom is bij de diaconie 
niet bekend welke mensen nu of later beschikbaar zijn voor diaconale taken. Inmiddels zijn we binnen 
onze gemeente actief met een vrijwilliger app; 

 De laatste jaren is er een tendens van verschuiving van kerkradio naar het luisteren via internet; 
daardoor is het voor de diaconie moeilijk om zicht te houden op de groep ouderen en zieken die niet 
meer in de kerk komt;  

 Door de technische ontwikkeling is het ook mogelijk om gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen 
komen, naast geluid ook eventueel via beeld de dienst mee te laten maken; inmiddels is hiermee 
ervaring opgedaan in zorgcentrum Nieuw Avondrust, maar dit project is inmiddels gestopt. De 
diaconie zal in de komende periode onderzoeken of het wenselijk en economisch haalbaar is om dit 
verder uit te rollen binnen de gemeente, een en ander in overleg met de KRM; 

 Het jeugddiaconaat is inmiddels nieuw leven ingeblazen door de vorming van een commissie 
jeugddiaconaat. Voor 2016 staan de eerste concrete activiteiten gepland in de vorm van een 
gemeentelijke projectdag en een jongerenreis. Aansluitend zullen vervolgactiviteiten worden 
uitgedacht en gepland; 

 Vanaf 2015 worden een aantal projecten in het buitenland die door eigen gemeenteleden zijn 
geïnitieerd actief ondersteund. In dat kader is de “Voorthuizen Helpt Roemenië” in de afgelopen 
periode onder verantwoordelijkheid van de diaconie gekomen; vanuit de Skwira commissie is een 
dergelijk verzoek ook bij de diaconie aangekondigd;  

 De diaconale ondersteuning vindt tegenwoordig, behalve aan onze eigen gemeenteleden, ook meer 
en meer plaats aan mensen daarbuiten; 
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 In de afgelopen (september 2010) periode hebben wij ons aangesloten bij het diaconaal netwerk in de 
gemeente Barneveld;  

 In de afgelopen periode hebben we als diaconie een inloophuis gerealiseerd in het centrum van 
Voorthuizen; in dat kader is er met meerdere kerken gesproken over samenwerking ; 

 Door de vergrijzing van onze gemeente zullen er de komende jaren naar verwachting steeds meer 
weduwen en weduwnaars bijkomen en ook door toename van het aantal echtscheidingen neemt het 
aantal alleenstaanden toe; 

 We hebben te maken met een terugtrekkende overheid en forse bezuinigingsmaatregelen op zowel 
landelijk als gemeentelijk niveau; als diaconie zullen we inventariseren welke regelingen we in de 
toekomst kunnen (blijven) inzetten voor hulpbehoevenden;  

 Als diaconie hebben we in de afgelopen periode discussie gevoerd over de omvang van het vermogen 
dat wij als diaconie mogen aanhouden; besloten is om dit aanzienlijk af te bouwen.  

 Vanaf 2015 is de vluchtelingenstroom naar Nederland fors toegenomen. De verwachting is dat wij ook 
in Voorthuizen te maken zullen krijgen met de opvang van vluchtelingen c.q. statushouders; 

 Onze wooncapaciteit hebben we kwalitatief verbeterd door de verkoop van een aantal woningen 
waarvan de periodieke onderhoudskosten hoog waren; bovendien hebben we een relatief grote 
gezinswoning verkocht;  

 
 4. Uitgangspunten Centrale Beleidcommissie 
 
In 2010 zijn door de Centrale Beleidscommissie na overleg met alle kerkenraadsleden en kerkelijk werkers de 
volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 Blijven bij de Kern/kern 
 Rust vinden 
 Samenwerken:  

- door samenhang 
- in dienend leiderschap 
- met gebruik van gaven 

 Ook daardoor getuigend en anderen laten delen in het heil 
 
Blijven bij de Kern 
Uitgangspunten voor ons diaconale werk vinden we in een veelvoud van Bijbelgedeelten. Enkele willen we 
specifiek noemen: 

 Handelingen 6 vers 1 t/m 6 ( instelling ambt); 
 Mattheüs 22 vers 37 t/m 40 ( God liefhebben boven alles en onze naasten als ons zelf); 
 Micha 6 vers 8 (Goed en recht doen);  
 Mattheüs 25 vers 31 t/m 46 (de wandel van een rechtvaardige); 
 Jakobus 1 vers 19 t/m 27 (voeg de daad bij het woord) 

 
Rust vinden 
Als diakenen mogen we een stuk rust brengen bij mensen die hulpbehoevend zijn. Door o.a. financiële 
ondersteuning, voorzieningen voor ouderen om de diensten (eventueel op afstand) mee te kunnen maken, 
praktische hulp en het aanbieden van woonruimte trachten wij zorgen bij o.a. gemeenteleden weg te nemen 
en daarmee een stuk rust te brengen in hun leven. 
 
Samenwerken  
Door samenhang 
De gemeente wordt in de bijbel vergeleken met een lichaam waarin we elkaar tot een hand en voet zijn. Met 
elkaar mogen we als gemeente functioneren ook in diaconaal opzicht. Juist in diaconaal opzicht is dit ook heel 
praktisch in te vullen. 
Dienend leiderschap 
Als college van diakenen willen op een dienende wijze leiding geven aan het diaconale werk in onze gemeente. 
Dat betekent dat we als diakenen ook veel praktisch werk zelf zullen uitvoeren en in principe ook dag en nacht 
beschikbaar zijn voor noodhulp. 
Het betekent ook dat wij ons werk in veel gevallen in stilte op de achtergrond zullen doen. 
Gavengericht 
Voor de verschillende diaconale taken trachten wij gavengericht gemeenteleden in te zetten. Uiteindelijk is er 
voor iedereen in onze gemeente wel een taak weggelegd.  
  
Getuigen en anderen laten delen in het heil 
Fransiscus van Assisi deed ooit de uitspraak: “Evangeliseer altijd en overal, desnoods met woorden”. Als college 
denken wij dat we juist in deze tijd ook door onze daden mogen getuigen van onze Heiland, de Heere Jezus 
Christus, Die zelf ons grote voorbeeld was in dienstbaarheid.  
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5. Vrijwilligers 
 
Het College van Diakenen heeft te maken met de volgende groepen vrijwilligers: 
o medewerkers diaconale hulpdiensten (hulp- en klussendienst, palliatieve thuishulp); 
o medewerkers Perron16 en Diaconaal netwerk; 
o medewerkers bezoek ouderen; 
o medewerkers ouderenmiddagen/reisje; 
 
Er zijn verschillen in materiële waardering van het vrijwilligerswerk door het College van Kerkrentmeesters, de 
diaconie en de kerkenraden. De vraag die is gesteld is of er een eenduidig vijwilligersbeleid moet komen. Dat 
kan alleen als de noodzaak daartoe door alle partijen wordt erkend. Dat lijkt vooralsnog niet het geval. 
 
 
6.Beleidsdoelen 
 
Op basis van de Bijbelse Kern , de uitgangspunten van de Centrale Beleidscommissie en de gemelde 
aandachtspunten, zijn de volgende beleidsdoelen vastgesteld: 
 

a. Blijvende aandacht voor het verantwoord aanhouden van vermogen in relatie tot de nood dichtbij en 
ver weg; 

 
b. Gemeenteleden en specifiek de jeugd van onze gemeente nog meer diaconaal bewust maken door 

actief te betrekken bij projecten en diaconale activiteiten; 
 

c. Meer en eerder zicht krijgen op nood bij mensen, onder andere door verlaging van de drempel om hulp 
te vragen en mede in verband met een terugtrekkende overheid;  
 

d. Uitbreiden van de activiteiten in Inloophuis Perron16, door o.a. samen te werken met de andere kerken 
in Voorthuizen; 

 
e. Terugdringen en zo mogelijk voorkomen van vereenzaming van gemeenteleden en dorpsgenoten door 

bezoekwerk en het organiseren van activiteiten; 
 

f. Onze woonruimtecapaciteit kwantitatief op het voorgenomen niveau brengen; 
 

g. Onderzoeken welke rol wij als diaconie kunnen nemen in de opvang en ondersteuning van 
vluchtelingen die zeer waarschijnlijk in Voorthuizen zullen “neerstrijken”; 

 
h. Actief ondersteunen door (financiële) betrokkenheid van projecten en commissies binnen onze 

gemeente die zich bezig houden met diaconale activiteiten in binnen- en buitenland; 
 

i. Actief blijven participeren in het Diaconaal Netwerk gemeente Barneveld; 
 

j. Gemeenteleden stimuleren om zich door middel van de vrijwilliger app aan te melden voor diaconale 
taken; 

 
7. Uitwerking beleidsdoelen  
        a. Blijvende aandacht voor het verantwoord aanhouden van vermogen in relatie tot de nood  
,          dichtbij en ver weg; 

 
Jaarlijks zullen een afweging maken of het vermogen van de diaconie in verhouding tot onze activiteiten en 
de nood in de wereld, zich nog op een verantwoord niveau bevindt (permanent); 
 
b. Gemeenteleden en specifiek de jeugd van onze gemeente nog meer diaconaal bewust maken door 

actief te betrekken bij projecten en diaconale activiteiten; 
         
        Als college zullen we trachten door het organiseren van activiteiten en voorlichting, het  
        diaconaal bewustzijn bij jong en oud binnen onze gemeente verder te vergroten (permanent); 
 

c. Meer en eerder zicht krijgen op nood bij mensen, onder andere door verlaging van de drempel om hulp 
te vragen en mede in verband met een terugtrekkende overheid;  
 

 Door het actiever informeren van gemeenteleden en het toerusten van ouderlingen in de signaalfunctie 
om noden te signaleren, zullen wij trachten dit te bereiken (gereed 2017); 
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d. Uitbreiden van de activiteiten in Inloophuis Perron16, door o.a. samen te werken met de andere kerken 

in Voorthuizen; 
 

       De komende jaren zullen wij als diaconie de activiteiten van inloophuis Perron 16 volgen en waar 
       mogelijk ondersteunen richting meer activiteiten ten behoeve van de mensen in ons dorp 
       (gereed 2016-2020);  
 

e. Voorkomen van vereenzaming van gemeenteleden en dorpsgenoten door bezoekwerk en het 
organiseren van activiteiten; 

 
Het organiseren van activiteiten ten behoeve van en het bezoeken van ouderen en andere eenzamen 
binnen onze gemeente en daarbuiten zal de komende jaren een speerpunt blijven (gereed 2016-2020); 
 
f. Onze woonruimtecapaciteit kwantitatief op het voorgenomen niveau brengen; 

 
       De komende periode zullen wij het aantal woningen op het gewenste niveau van 5 brengen.    
       Daarbij zal de focus zijn op relatief kleine woonéénheden die geschikt zijn voor kleine 
       huishoudens; (gereed 2017);  
 

g. Onderzoeken welke rol wij als diaconie kunnen nemen in de opvang en ondersteuning van 
vluchtelingen die zeer waarschijnlijk in Voorthuizen zullen “neerstrijken”; 

 
Afhankelijk van de toestroom van vluchtelingen naar Voorthuizen zullen wij als diaconie, al dan niet in 
samenwerking met de andere kerken in Voorthuizen, onze plek innemen om de opvang en ondersteuning 
van vluchtelingen in te vullen; 

 
h. Actief ondersteunen door (financiële) betrokkenheid van projecten en commissies binnen onze 

gemeente die zich bezig houden met diaconale activiteiten in binnen- en buitenland 
     
       Aan het einde van de vorige beleidsperiode is een begin gemaakt met het actiever financieel  
      ondersteunen van binnen- en buitenlandse diaconale projecten en activiteiten, waar  
      voornamelijk eigen gemeenteleden zich voor in zetten. Daar zullen we in de volgende periode 
      actief mee door gaan (gereed 2016-2020; 
 

i. Actief blijven participeren in het Diaconaal Netwerk gemeente Barneveld; 
 
Door een diaken en/of vervanger af te vaardigen naar het periodiek overleg van het diaconaal netwerk 
zullen wij trachten een actieve rol te blijven houden in dit netwerk en gemeenteleden stimuleren hierin 
actief te gaan deelnemen als vrijwilliger thuisadministratie; 

         
j. Gemeenteleden stimuleren om zich door middel van de vrijwilliger app aan te melden voor diaconale 

taken; 
  
        Door middel van het plaatsen van oproepen in de kerkbode, op de beamer , via de website en 
        andere acties, zullen we trachten meer gemeenteleden te betrekken bij onze diaconale taken;     
 
8. Competenties College van Diakenen 
 
Het College bestaat uit elf diakenen, zes uit wijk 1 en vijf uit wijk 2. Het aantal is historisch bepaald en op dit 
moment toereikend voor uit te voeren taken.  
 
Voor de verschillende functies moeten in het college de volgende competenties aanwezig zijn: 
Allen: een dienstbare houding met oog voor nood van mensen. 
Voorzitter: bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ervaring met kerkenraadswerk, bruggenbouwer. 
Secretaris: in staat vergadering voor te bereiden, te notuleren en correspondentie te verzorgen.  
Penningmeester: financiële achtergrond, in staat begroting en jaarrekening te maken , financiële positie te 
overzien en bewaken dat ANBI status behouden blijft.  
Overige leden: van belang is dat er een evenwicht is tussen denkers en doeners (veelal ook gecombineerd 
aanwezig), dat er zeker twee leden tijd beschikbaar hebben op werkdagen; een lid met meer dan gemiddelde 
ervaring/inzicht in bouwkundige aangelegenheden en in staat zijn klein onderhoud uit te voeren of te laten 
uitvoeren; ervaring in financiële aangelegenheden; affiniteit met ouderen(bezoek)werk; ervaring in 
communicatie; affiniteit met gehandicapten; 


