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1. Inleiding 
Elke vier jaar willen we als diaconie onze visie, taken en voornemens opnieuw formuleren en vertalen 
in een beleidsplan. Voor de komende jaren staat in dit beleidsplan omschreven wat we willen gaan 
bereiken en op welke manier we dat willen gaan doen. 
 
Naast dit beleidsplan blijft voor ons als diakenen altijd voorop staan, dat wij de weg van Jezus Christus 
willen volgen in het omzien naar onze naasten en het helpen waar geen helper is. 
 
Wij streven er naar in dit beleidsplan om al onze voornemens zo te kiezen dat ze in de geest van het 
volgen van jezus passen. De nadruk zal in de komende tijd gaan liggen op het toerusten van onze 
medemens, zodat ze een oog krijgen voor hun naasten die past in de opdracht die God ons heeft 
gegeven. 

 

Voorgesprekken 
Ter voorbereiding op het beleidsplan hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt: 
- Het beleidsplan wordt geschreven door de centrale diaconie, omdat veel afspraken en activiteiten 

vanuit de centrale diaconie worden aangestuurd. 
- Het centrale beleidsplan raakt ook het werk van de wijkdiakenen. De wijkdiakenen maken voor de 

eigen wijkgemeente een wijk-beleidsplan als afgeleide van het centrale beleidsplan. 
- Het beleidsplan wordt jaarlijks geagendeerd in de vergadering van het College van Diakenen, 

waarin de voornemens worden besproken. 
- Omvangrijkere voornemens zullen meer ruimte krijgen op de agenda van het College van 

diakenen en worden met de betreffende commissieleden in de CvD-vergadering besproken, 
 
In de aanloop naar dit beleidsplan hebben groepen diakenen deelthema’s voor besproken. Voor dit 
beleidsplan zijn de woorden van Mattheüs 25 als uitgangspunt genomen 
 

Een commissie heeft nagedacht over wat er in het beleidsplan zou moeten komen en hebben daar 
een Bijbelgedeelte voor gekozen die de leidraad moet vormen voor dit beleidsplan. 
 
Dit Bijbelgedeelte kent een aantal kernwoorden die wij als College van Diakenen centraal stellen in 
ons beleidsplan en als werkgebieden kunnen worden onderverdeeld. 
  
Vers 35: honger: daarbij willen wij o.a. inzetten op toerusting van diakenen en gemeenteleden 
Vers 35: dorst: daarbij willen wij o.a. inzetten op wereld diaconaat en interkerkelijke stichtingen 
Vers 35: vreemdeling: daarbij willen wij o.a.  inzetten op de vluchtelingen in Ede en breder 
Vers: 36: naakt: daarbij willen wij o.a. inzetten op armoede, schulden en noodhulp (wereldwijd) 
Vers 39: ziek: daarbij willen wij o.a. inzetten ouderenwerk 
Vers: 39: gevangenis: daarbij willen wij o.a. inzetten op mensen ondersteunen in gevangenissen 
 
In de navolgende hoofdstukken worden elk van deze kernwoorden toegelicht en vertaald naar 
beleidsvoornemens. 
 

 

 35  Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken 

gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 

 36  Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de 

gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 

 37  Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig 

gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 

 38  Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en 

hebben U gekleed? 

 39  Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 

 

javascript:getParallel('MAT',%2025,%2035);
javascript:getParallel('MAT',%2025,%2036);
javascript:getParallel('MAT',%2025,%2037);
javascript:getParallel('MAT',%2025,%2038);
javascript:getParallel('MAT',%2025,%2039);


Diaconie Hervormde gemeente Ede   Beleidsplan 2020 - 2023 

Naast de gekozen kernwoorden die betrekking hebben op de zorg en/of omzien naar onze naasten 
hebben wij ook in dit beleidsplan omschreven hoe we om willen gaan met de overige taken van de 
diaconie, ons financiële beleid en publiciteit. 
 

2. Toerusting diakenen 
In het Nieuwe Testament worden die diakenen met een speciale taak genoemd. Hierbij lag de nadruk 
op de zorg voor de zwakkeren in de gemeente, omdat de apostelen hier in hun dagelijkse arbeid niet 
aan toe kwamen. 
 
De taken die wij meegeven aan het ambt van diakenen zijn: 
- Zorg voor de zwakkeren in de gemeente en in de samenleving.  Barmhartigheid. 
- De gemeente toerusten tot dienstbetoon.     Toerusting.  
- Opkomen voor het recht van de zwakkeren.    Gerechtigheid. 
 
Onze overheid heeft de term participatiesamenleving geïntroduceerd en heeft daarmee veel van haar 
taken afgestoten of op de financiering van de zorgtaken bezuinigd. Met dit overheidsbeleid wordt 
ingezet dat de mensen eerst voor zichzelf zorgen of een beroep moeten doen op het sociale netwerk.  
 
Steeds vaker blijkt dat mensen het zelf niet kunnen regelen of niet over een sociaal netwerk 
beschikken om een beroep op te doen. Onder voorwaarden is de overheid dan wel een vangnet, maar 
veel minder ruim en toegankelijk dan voorheen. Hierdoor krijgt de diaconie een belangrijker taak in de 
zorg voor de zwakkeren van de gemeente en de samenleving. Dit komt voort uit een stuk 
verantwoordelijkheidsgevoel die wij als kerk ervaren. Een nieuwe vorm van diaconaat. Die vraagt ook 
vaak om nieuwe bezinning en toerusting. 
 

Onze voornemens 
 Voornemen Actiepunt frequentie uitvoering 

1 Training nieuwe 
diakenen 

Aanbod regionale cursus 
aanbevelen. 

Eens per  
2 jaar 

Regionaal, 
via college 

  Lokale bijeenkomst met de 
Diaconaal consulent 

jaarlijks Moderamen/DC 

2 Toerusting 
gemeenteleden 

Plan ontwikkelen – toerusting 
algemeen en toerusting m.b.t. 
spec. doelgroepen (verst. 
gehandicapten / spsych. 
Problematiek / ed 

Per jaar 
speerpunten 

Kerk en Minima 
Wijkdiakenen  
Werkgroep WVG 

  Diaconale nieuwsflits 3 x per jaar Kerk en Minima 

3 Thema 
eenzaamheid 

Plan van aanpak ontwikkelen  Werkgroep >> 
college >> 
uitvoering 

4 Jaarthema  Per jaar slogan bedenken voor 
diaconaal werk  

Jaarlijks juni ivm 
nwe seizoen 

College  

5 Diaconale zondag Aandacht diaconaat in eredienst Jaarlijks op 1
e
 

zondag februari  
Commissie tbv 
Diaconale zondag 
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3. Honger en dorst 

Wat zegt de Bijbel (de Bron) ons? 
- Veel Bijbelgedeelten leren ons dat mensen met honger of dorst 

door geholpen moeten worden. Als eerste door hen concreet 
voedsel of drinken te geven.  

- Naast de concrete hulp zien wij een taak voor ons als diaconie om 
mensen te helpen hen zelf weer in de positie te brengen dat men 
zelf de regie weer in handen krijgt. 

- Binnen onze diaconie doen wij niet aan politiek, waarin wij geen 
lobby voeren via politieke partijen, maar spreekt wel de overheid 
daar waar nodig is aan. 

 
Bijbelgedeelten die ons hierin steunen zijn: 
- Lucas 14: waarin ook gewezen wordt dat wij moeten geven zonder iets terug te verwachten. 
- Deuteronomium 15: waarin gewezen wordt op uitbuiting tegengaan. 
 

Hoe vertalen wij dit naar ons beleidsplan 
- Omzien naar de nood wereldwijd: 

o De gemeente informeren over de zorgen en problemen die er op het diaconale vlak in de 
wereld actueel zijn; 

o speciale collectes inroosteren bij grote rampen, of vanuit ons eigen geld een bijdrage leveren; 
o inzetten op meer bewustwording van de gemeenteleden, want naast de collecten is de 

gemeenteleden aansporen tot meeleven net zo belangrijk. Denk aan gebed, leefstijl en 
keuzes. 

 
- Zorgdragen voor primaire levensbehoeften van gemeenteleden: 

o Omzien naar gemeenteleden die eenzaam zijn; 
o Omzien naar gemeenteleden die financieel niet rond kunnen komen; 

- Bewustwording en toerusting van gemeenteleden: 
o Gemeenteleden, bezoekmedewerkers en ambtsdragers toerusten; 
o Gemeenteleden zelf aansporen om contact op te nemen met de diaconie als ze hulp nodig 

hebben. 
o Gemeenteleden bewust maken van mensen om ons heen, die weinig middelen hebben. 

 

Onze voornemens 
 Voornemen Actiepunt frequentie uitvoering 

1 Bewustwording 
noden ‘ver weg’ 
(wereldwijd) 

Om het jaar via het thema van de 
diaconale zondag 

Eens per 2 
jaar 

Werkgroep 
Diaconale 
zondag 

  Publiciteit rondom collectes 
Hulpverlening wereldwijk 

4 x per jaar 
(collecteroo
ster) 

Commissie 
Hulpverl 
Wereldwijd 

2 Bewustwording 
noden / armoede 
dichtbij 

Gemeenteleden krijgen handvaten om 
zorgen te signaleren en/of bespreekbaar 
te maken 

?? Kerk en Minima 
College 

3 Informatie aan 
gemeenteleden over 
doelgroep-projecten 

Periodiek informatie over Voedselbank-
Kledingbank-Winkel van Sinkel- Meet-
Inn verstrekken 

4 keer per 
jaar 

Zie (uit te 
werken) plan bij  
H1 

4 Eenzaamheid Zie H1- voornemen 3   

5 (Financiële) 
Ondersteuning 

Bekendheid en bereikbaarheid voor 
hulpvragen versterken 

 College  

  Vlotte afhandeling van financiële vragen. 
Aandacht voor niet financiële kant van 
de vragen! 

 Wijkdiaken – 
wijkdiaconie - 
college 

 Jubeljaar actueel? Bezinning op looptijd geldleningen.  2021 College 
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4. De vreemdeling in ons midden 

Wat zegt de Bijbel (de Bron) ons? 
Voor het oude Israël is de Thora helder. Er behoren in het land van Gods belofte 
geen vreemdelingen te zijn. Als ze er zijn, geef ze ruimte, eten en laten ze zich thuis 
voelen.  
Die aandacht voor andere mensen is ook de aanleiding om diakenen aan te stellen 
in Handelingen 6 
 

Hoe vertalen wij dit naar ons beleidsplan: 
In de uitwerking van dit thema wordt breder gedacht dan vluchtelingen. Naast de 
vluchteling die buiten de gemeenschap raken denken we aan:  
- Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 
- Mensen met een psychische beperking. 
- Oude mensen, die minder mobiel en geïsoleerd raken. 
 
Op diaconaal terrein zijn al bestaande activiteiten: 
- Activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking: catechese, vuurtoren (soos), e.d. 
- Activiteiten voor mensen met een psychische  beperking: bezoekcontacten. 
- Vakantieweek voor ouderen uit de gemeente. 
- Vakantieweek voor (oude) mensen met een lichte beperking (week Hydepark). 
- Vluchtelingencontacten. 
 

Onze voornemens 

 Voornemen Actiepunt frequentie uitvoering 

1 Bekendheid en 
beleving vakantie-
week voor ouderen 

Publiciteit 
Ervaringen van deelnemers 
Ervaringen van vrijwilligers 

Voor en na de 
geplande 
vakantieweek 

Commissie, die de 
vakantieweek 
organiseert 

2 Bekendheid en 
beleving vakantie-
week Hydepark 

Publiciteit 
Ervaringen van deelnemers 
Ervaringen van vrijwilligers 

Voor en na de 
geplande 
vakantieweek 

Bekendheid en 
beleving vakantie-
week voor 
ouderen 

 Bij beide weken Heldere afspraken over 
kosten/baten voor deelnemers 
en als geheel 

Eens per jaar College ism 
organiserende 
commissie 

3 Activiteiten tbv 
VerstGehandicapten 

Bekendheid van de activiteiten in 
de gemeente en specifiek aan 
de (ouders van) de doelgroep 

Jaarlijks een 
update infoblad 

Werkgroep 
Verstandelijk 
Gehandicapten 

  Afstemming van activiteiten / 
behoeftepeiling nieuwe of meer 
activiteiten 

Eens per jaar WVG en vertegen-
woordigers 
bestaand 
activiteiten 

4 Mensen met psych, 
beperking 

Bezinning op gerichte toerusting 
bezoekwerk voor deze groep 

 college 

  Afstemming met bezoekgroep 
DPE 

 college 

5 Vluchtelingen Vluchtelingenwerk (doet 
uitvoerend werk) onder aandacht 
gemeenteleden brengen 

Een of twee 
keer per jaar 

 

  Aandacht CVVE – maatje voor 
vluchteling  

Eens per jaar  
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5. Naakten worden gekleed 

Wat zegt de Bijbel (de Bron) ons? 
In Mattheüs 25 valt de verwondering op van de mensen die hulp hebben verleend 
aan anderen, zonder dat ze er zelf er van bewust zijn geweest van de daden die ze 
voor anderen hebben gedaan. Daarmee wordt duidelijk dat je geen speciale 
talenten hoeft te hebben om anderen te helpen in het delen van eten, drinken, 
gastvrijheid, tijd of kleiding. Iedereen kan het! 
 
Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig. Het vraagt een houding en 
leefstijl die we vaak ontwent zijn en die in de wereld om ons heen steeds meer 
verdwijnt. 
 
Jezus is de Aanwezige onder ons in de gestalte van de minste. Daarin kunnen we dienend zijn in 
barmhartigheid en gerechtigheid. Praktisch dienstbaar zijn in verbondenheid aan het Evangelie.  
 

Hoe vertalen wij dit naar ons beleidsplan: 
- Omzien naar onze (minder bedeelde) medemens: 

o noodhulp en ondersteuningen aan gemeenteleden; 
o kledingacties of de boodschappendozenactie; 
o actie vakantiegeld delen 
o kerstgift 

- Onderhouden van sociaal contact met onze (sociaal minder bedeelde) medemens: 
o Open morgen-/maaltijd in kerkelijk gebouw; 
o Eten-/koffie drinken bij Meet-inn; 
o Praktische hulpdienst van de wijkgemeenten 
o Stichting Hulp in Praktijk 

- Financiële begeleiding bij schulden: 
o Schuldhulpmaatje 
o Noodfonds (via Diaconaal Platform) 

 

Onze voornemens 

 Voornemen Actiepunt frequentie uitvoering 

1 Aandacht voor (fin) 
ondersteuningen 

Zie H2 punt 3   

2 Praktische 
hulpdiensten  

Meer bekendheid (hulpvragers) 
en inzetbaarheid (hulpbieders) 

2 x per jaar Wijkdiakenen ism 
wijk-hulpdienst 

  Hulp in Praktijk – ook inzetbaar 
voor vragen buiten de 
gemeente- koppelen aan wijk-
hulpdiensten 

Per wijk 
afwegen 
Voor 2020-06 

Wijkdiakenen ism 
Wijk-hulpdienst 
Evt ism HiP 

  Jeugd diaconaat – via project of 
eigen acties invulling geven 

Eens per 2 jaar Wijkdiakenen ism 
jeugdleiding 

3 Hulpacties (kleding-
boodschappen) 

Met goede communicatie actie 
en doelstelling uitdragen 

 Wijkdiaconie – 
commissie 

4 Diaconaal Platform bekendheid gezamenlijk 
opgezette activiteiten vergroten  

Jaarlijks 
opnieuw 

DPE-
vertegenwoordigers 

5 Ontmoeting in de 
wijk/buurt 

Kerk in de wijk zijn – bijv door 
koffie morgen of open maaltijd. 
Hierover goed communiceren 

 Commissie in de 
wijk ism 
wijkdiakenen 

  Deelname buurtprojecten en/of 
NL-doet acties 

 Wijkdiakenen 

6 Ondersteuningen Bespreken procedure onder-
steuning + hoe aanvragen te 
behandelen 

Jaarlijks een 
keer 

College 

  Hoe komen we noden op het 
spoor? 

Jaarlijks een 
keer 

College / 
wijkdiaconie 
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6. Zorg voor de zieke mens 

Wat zegt de Bijbel (de Bron) ons?  
Omzien naar de zieke medemens is in de Bijbel regelmatig terug te vinden. Eén van 
de verhalen gaat over de verlamde man die door zijn vrienden via het dak van het 
huis voor Jezus werd neergelaten en door zijn geloof door Jezus werd genezen, 
Lucas 5:17 - 26). 
 
Een ander voorbeeld is de zorg die aan Naömi wordt verleend door haar 
schoondochter Ruth en haar man Boaz. In Ruth wordt het als een zegen van de 
Heere gezien dat er mensen zijn, die voor haar zorgen. 
 
In Jezus vinden we het ultieme voorbeeld van omzien naar de zieken. Zijn hele leven 
stond in het teken van dienen voor ons als mensen. 
 
In de uitwerking van dit thema binnen het beleidsplan trekken we het breder, dan alleen zorg voor de 
zieken. Hierbij kijken we ook naar: 
- Ouderenwerk. 
- Praktische hulpdiensten in de wijk en via het DPE. 
- Andere activiteiten voor ouderen. 
 

Hoe vertalen wij dit naar ons beleidsplan 
- De diaconie verleent hulp bij ziekte als er niemand anders is om te helpen. 
- Ouderenwerk: 

o een commissie organiseert drie keer per jaar een ouderenmiddag (75+ jaar); 
o coördineren van het bezoekwerk aan ouderen; 
o organiseren van een dagje uit voor ouderen. 

- Kerstgroet aan oude gemeenteleden in de weken voor Kerst. 
- Dienstbaar aan ouderen via de praktische hulpdiensten. 
- Inloop- en doe mogelijkheden via Creatief. 
 

Onze voornemens 

 Voornemen Actiepunt frequentie uitvoering 

1 Ouderencontacten Ouderenmiddagen  3 keer / jaar Commissie 
ouderenwerk 

  Bezoekwerk aan ouderen  Cie. ouderenwerk 

  Dagje uit Eens per jaar Cie. ouderenwerk 

2 Kerstgroet  Attentie voor ouderen 75+ december Commissie 
Kerstgroet 

  De vorm van kerstgroet wordt 
geëvalueerd en heroverwogen 

eenmalig Cie. kerstgroet en 
college 

  Financiële steun voor mensen 
met financiële zorgen 

December van 
het jaar 

Wijkdiakenen / 
college 

3 Praktische 
hulpdiensten 

Zie H 4 – voornemen 2   

4 Creatief Bekendheid voor doelgroep en 
naar gemeente versterken 

2 keer per jaar Commissie Creatief 
en contactpersoon 

5 Dienstbaar zijn 
versterken 

Bewustwording dienstbaarheid 
versterken 

  

  Partnerorganisaties voor 
dienstbaarheid in gemeente 
bekend maken. HiP – Present – 
Dien je Stad 

Eens per jaar  
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7. Gevangenen bezoeken 

Wat zegt de Bijbel (de Bron) ons? 
Mensen maken fouten, maar zijn daarmee niet voor altijd fout… 
Wij geloven in herstel tijdens- en na detentie en mensen hebben recht op een 
hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.  

 

Hoe vertalen wij dit naar ons beleidsplan 
In onze hervormde gemeente Ede hebben wij geen eigen organisatie voor contact 
met (ex) gedetineerden. Waar nodig werken we als diaconie samen met de 
christelijke organisatie Exodus en Gevangenenzorg. 
 

Onze voornemens 

 Voornemen Actiepunt frequentie uitvoering 

1 Bewustwording op het 
onderwerp (ex) 
gedetineerden 

Bezinning op het thema, wat 
er voor te doen is en waar de 
taken voor het diaconaat ligt 

Voorjaar 2020 DC – contact- 
persoon van een 
van de org. 

2 Bewustwording 
gemeenteleden 

Hoofdstuk 2 – voornemen 2   

3 Kennismaken 
partnerorganisatie 

Presentatie van Exodus en/fo 
Gevangenenzorg  

Najaar 2020 DC -  college 

4 Zijn er praktische noden 
/ wat kunnen we doen? 
Bijv verslaving ed. 

Nav bezinning en presentatie 
partnerorganisaties 

  

5 Uitvoering Actie beleid bij voorkeur 
samen via DPE uitvoeren 

Eind 2020  

6 Kerk met stip Verkennen wat onze rol bij 
‘Kerk met stip’ kan zijn. 

Voorjaar 2021  

8. Zorg voor overledenen 

Wat zegt de Bijbel (de Bron) ons?  
In de Bijbel is de zorg voor overleden een ‘normaal’ gegeven in de samenleving. In 
de 21

e
 eeuw is dat voor de meeste mensen ook een goed geregelde ceremonie. 

Maar een paar eeuwen geleden heeft de kerk er wel apart aandacht voor gevraagd, 
omdat de zorg voor overledenen (zeker door de armoede) niet tot respectvolle 
uitwerking kwam. 
 

Hoe vertalen wij dit naar ons beleidsplan 
- Toerusting aan diakenen geven om hier meer oog voor te krijgen. 
- Ondersteuning bieden aan de nabestaande wanneer er geen budget is om de 

begrafenis te regelen. 
- Ondersteuning bij de papier-/regelzaken wanneer de nabestaande dit niet zelf kan. 
 

Onze voornemens 
 Voornemen Actiepunt frequentie uitvoering 

1 Bezinning op 
mogelijk taak 
diaken 

Wie kan alleenstaande –na 
overlijden van de partner- 
helpen? Procesafspraak 

 College: raamwerk 
Wijkdiaken: wijk-
uitvoering 

2 Bekendheid in de 
wijk 

Diakenen zorgen dat bezoek-
contacten weten van het 
‘aanbod’ nazorg na overlijden 

 wijkdiakenen 

3 Begrafeniskosten 
als er geen eigen 
geld is 

Beleid opstellen: wat doet de 
diaconie als er geen geld of 
verzekering voor begrafenis is 

Zomer 2021 College – 
werkgroepje  
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9. Overige taken van de diaconie 

Wat zegt de Bijbel (de Bron) ons? 
De diakenen zijn in het ambt aangesteld om dienst te doen in de kerkelijke 
gemeente. Wij bieden hulp waar geen helper is. Wij bieden hulp in situaties waar 
geen geld of middelen zijn om dit in te kopen. Wij zijn er voor om mee te denken 
in lastige situaties of als mensen er alleen voor staan. 
 
Deze opdracht kregen de eerste diakenen in Handelingen mee en is voor ons als 
diakenen nog steeds onze drijfveer om anderen te helpen. 
In Mattheüs 25 wordt vooral over zorgen om mensen gesproken. In he t geheel van de bijbel zien we 
ook de aandacht voor de schepping. In het diaconaat heeft zorg om de schepping en aandacht voor 
het milieu nog weinig aandacht gekregen. De komend e beleidsperiode zal worden nagedacht hoe dit 
thema binnen  werk van het  diaconaat mogelijk gestalte kan krijgen 

 

Hoe vertalen wij dit naar ons beleidsplan 
- Publiciteit: meer aandacht genereren voor het diaconale werk, zodat er zicht komt in het vele werk 

wat er vaak (anoniem) wordt verzet. 
- Financieel: elk jaar willen wij als diaconie minimaal € 25.000 euro interen op eigen vermogen. 
- Pachtzaken: huidige pachtzaken continueren. 
- Participatie in het Diaconaal Platform Ede: huidige participatie continueren. 
- Visie op aandacht voor de schepping / het milieu formuleren en daarbij een plan van aanpak 

vaststellen 
 

Onze voornemens 

 Voornemen actiepunt Frequentie uitvoering 

1 Publiciteit Zie H 1 – voornemen 2   

  Gemeenteleden zicht geven op 
het diaconale werk 

4 keer per jaar  College maakt 
afspraken 

2 Actualiseren en 
vindbaar maken 
website 

Hoe wordt de website via 
www.hervormdede.nl 
actueler/vindbaarder/beter 
inzetbaar 

Medio 2020 
plan uitwerken 

Werkgroep 
benoemen 

3 Financiën diaconie Beleid over omgaan met de 
reserve – nieuwe bezinning en 
(gewijzigd) beleid opstellen 

Eind 2019 
werkgroepje 
instellen 

Werkgroepje komt 
najaar 2020 met 
voorstel 

4 Pachtzaken Aandacht voor prijzen 
(actualisatie per jaar) 

Jaarlijks plan in 
college 

Commissie 
pachtzaken 

  Beleid over nieuwe regelgeving 
opstellen (bijv fosfaatrechten) 

Voorstel naar 
college in …?? 

Commissie 
pachtzaken > 
college 

5 Actief deelnemen in 
Diac Platform Ede 

Vertegenwoordigers DPE doen 
verslag in college  

2 keer per jaar DPE 
vertegenwoordigers 

  Presentatie DPE activiteiten in 
grote diaconie vergadering 

Eens per 2 jaar Bestuur DPE >> 
diaconievergadering 

6 Projecten DPE  DPE projecten in de gemeente 
bekend maken – SHM-HiP-
Noodfonds-ed 

Eens per jaar Kerkblad/wijk 
nieuwsbrieven 
Aanleveren uit DPE 

7 DPE – spreekbuis 
naar ‘buiten’ 
namens kerken 

In het kader van opkomen voor 
het recht van de zwakkeren 
onderwerpen doorgeven aan 
DPE – kerken brede signaal 
functie  

 College >> DPE 
bestuur 

8 Visie op omgaan 
met de schepping 

Samenstellen van visiestuk voor 
college en plan van aanpak 

eenmalig Commissie 
Instellen  in 2021, 
rapport eind 2021. 

 

http://www.hervormdede.nl/

