
JAARPLAN 2018    COLLEGE VAN DIAKENEN 

 

In de begroting 2018 staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van diaconale gelden. 

 

Wij zijn van plan om volgend jaar de volgende taken en aktiviteiten uit te kunnen voeren: 

 

− Assistentie bij de avondmaalsvieringen in de Maartenskerk,Parkwijk en bij mensen thuis. 

 

− Assistentie tijdens de diensten in de Stille Week en bij de Herdenkingsdienst Overledenen. 

 

− Bezoekwerk in paas-en kersttijd aan ernstig zieken en nabestaanden van een overleden 

gemeentelid in 2017-2018,die tevens een attentie zullen ontvangen. 

 

− Inzameling van de gaven: het jaarprogramma van collecten zal worden samengesteld.Er 

wordt een evenredige verdeling van collectedoelen nagestreeft:  plaatselijk,landelijk en 

wereldlijk.   De diaconie maakt gebruik van collectanten die de diakenen assisteren. We 

zullen de komende periode nog enkele collectanten moeten werven. In de loop van 2018 

hoopt de diaconie de afhandeling van de collecten over te nemen van het college van 

kerkrentmeesters. 

 

− Inzamelingsakties organiseren:  postzegels e.d.kunnen ingeleverd worden in de boxen bij de 

ingang van de kerk. Eenmaal per jaar worden deze ingeleverd bij Kerk in Actie. Eenmaal 

per jaar zal een kledingaktie worden gehouden voor “Zending over grenzen”,voor 

noodlijdende mensen in Oost-Europa. 

 

− Omzien naar anderen: De diaconie heeft nu twee diaconale medewerkers,die zorgen voor 

bezoek aan jubilerende gemeenteleden en het versturen van kaarten naar zieken. We zijn 

bezorgd over het voortbestaan van de zogenaamde Felicitatiedienst. 

 

− De diaconie zal in 2018 weer de plaatselijke Voedselbank ondersteunen met geld en 

aktiviteiten. Het Interkerkelijke Sociale Fonds beschikt momenteel over voldoende middelen 

om haar taken uit te voeren en behoeft geen verdere giften in 2018. 

 

− We willen graag weer een project opstarten. De voorkeur gaat uit naar een plaatselijk 

doel,dat door gemeenteleden wordt ondersteunt. 

 

− Informeren van de gemeente via mededelingen in de kerkdienst en het kerkblad/website 

over o.a. collecten en mogelijkheden voor de kerktelefoon. 

 

− We willen de jeugd stimuleren na te denken en mee te helpen met diaconale taken. 

 

− De Oude Handwerkschool zal verhuurd worden aan het C.V.K.,die het beheer en verhuur 

regelt.  Er zal geen groot onderhoud meer plaatsvinden. In het huurcontract zijn alle 

voorwaarden genoemd. Het woonhuis,Kerkplein 8 zal verhuurd blijven.  

 

− We zullen de Landelijke Diaconale Dag bezoeken en mogelijk een cursus volgen. 

 

 

 

 

 



− De jaarrekening 2017 zal door het KKA opgesteld en gecontroleerd worden. De 

administratie wordt d.m.v.het online boekhoudprogramma Twinfield ingevoerd. Dit alles 

brengt meer kosten met zich mee.  

 

− De Diaconie hoopt het aantal diakenen met drie personen te kunnen aanvullen. Er zal een 

nieuwe voorzitter gezocht en benoemd worden. 

 

− Organiseren van 1 of 2 zogenaamde Ontmoetingsdiensten in samenwerking met de pastoraal 

werkende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


