Beleidsplan college van diakenen
Grondslag
De grondslag van de diaconie is te vinden in de 7 werken van barmhartigheid zoals omschreven in
Mattheüs 25 vers 34-40. Sprekend voorbeeld van dienend en verzorgend bezig zijn zonder aanzien
des persoons is de parabel uit Lucas 10 vers 25-37 over de barmhartige Samaritaan. Het diaconaal
bezig zijn is niet alleen een taak voor de diakenen, alle gemeenteleden hebben een taak. Wel hebben
diakenen tot taak om de gemeente op te roepen tot diaconaal denken en handelen.
In de Kerkorde van de PKN is het in artikel X als volgt verwoord: “De gemeente vervult haar diaconale
roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen
wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid
van God waar onrecht geschiedt.” Voor de diaconale roeping werkt de gemeente samen met andere
kerkelijke gemeenschappen ter plaatse. Ook maakt de gemeente gebruik van ervaringen die haar
worden aangereikt door gemeenten waarvan de leden uit een andere cultuur afkomstig zijn.
Diaconale taken
Hieronder staan de taken die de diaconie al jaren vervult:
-

-

Taken rond kerkdiensten zoals collecteren, avondmaalsvieringen en voorbeden.
Gemeenteleden toerusten voor het vervullen van hun diaconale roeping.
Ondersteunen individuele personen wanneer dat nodig is.
Vormgeven financieel beleid voor langere termijn.
Giftenbeleid in samenwerking met ZWO.
Zorg rond diaconiewoningen.
Het verzorgen van de kerktelefoon.
Organiseren vakanties voor hen die niet zelfstandig met vakantie kunnen.
Ondersteunen van organisaties met een diaconaal doel. De diaconie laat zich daarbij inspireren
door de projectenlijst van Kerk in Actie.
Het mee laten bepalen van het jaarlijkse doel voor de Avondmaalscollecte.
In overleg met de kerkrentmeesters jaarlijks opstellen van een collecterooster
De kerstactie, personen krijgen of een kerstpakket, een attentie of een bedrag, al naar gelang
hun noden zijn.
Het houden van een extra deurcollecte wanneer zich een ramp of noodsituatie heeft
voorgedaan.

Bovenstaande taken zal de diaconie ook in de toekomst blijven uitvoeren. Hieronder staan enkele
punten genoemd die tot een accentverschuiving in het beleid hebben geleid.
Aandachtspunten
Uit het beleidsplan van de diaconie van 2010 en de gesprekken die in 2014 zijn gevoerd om tot een
nieuw beleidsplan van de PGV te komen, zijn de volgende punten naar voren gekomen die voor de
nabije toekomst van belang zijn.
1. Bij het kiezen van doelen voor diaconale arbeid mag het accent liggen bij de noden in de directe
omgeving.

2. Werk samen met plaatselijke en regionale organisaties zoals Interparochiale Caritas Instelling
Voorschoten (ICI) van de RK-kerk, Voedselbank Voorschoten, De Bakkerij in Leiden, STEK
(Stichting voor Stad en Kerk) te Den Haag, Sociale Alliantie Voorschoten, Schuldhulpmaatje en De
Wegwijzer.
3. De plaatselijke gemeente moet in 2015 en daarna taken gaan overnemen van de landelijke
overheid op het gebied van sociale en maatschappelijke voorzieningen. Dit gaat gepaard met
bezuinigingen. De diaconie zal hierbij alert moeten optreden wanneer personen buiten de boot
dreigen te vallen.
4. De diaconie zal meer naar buiten treden met al het werk dat zij doet. Velen hebben daar
onvoldoende weet van.
5. De diaconie zal aan financiële werving gaan doen om haar taken beter uit te kunnen voeren.
Wanneer de diaconie zich wat meer richt op de noden in de directe omgeving en door veranderingen
op sociaal en maatschappelijk terrein zal vaker een beroep worden gedaan op de diaconie, dan is
daarvoor het verwerven van extra middelen noodzakelijk.
Diaconiewoningen
In het beleidsplan van 2010 stond dat de diaconie het principebesluit had genomen om
diaconiewoningen onder voorwaarden te vervreemden. Nu er een goed onderhoudsplan is en de
huuropbrengsten zijn toegenomen ziet de diaconie hiervan af.
Het beleid is nu dat de diaconie elke vrijkomende woning uitsluitend voor de periode van een jaar
(met de mogelijkheid deze met een jaar te verlengen) gestoffeerd aanbiedt op grond van een woonzorgcontract aan personen die om een of andere reden dringend huisvesting nodig hebben. De
indicatiestelling daarvoor ligt bij de GGD Leiden. De diaconie zal dit beleid de komende jaren
voortzetten.
Financieel beleid
Begin 2009 lijkt het alsof de diaconie over een behoorlijk groot bedrag beschikt. Echter een groot
gedeelte daarvan was gereserveerd voor het onderhoud van de diaconiewoningen. Dit was in die tijd
noodzakelijk. De huuropbrengsten waren toen onvoldoende om de kosten te kunnen dekken. Vanaf
2009 is er gewerkt aan een plan om inzichtelijk te maken wat de kosten van de woningen zullen zijn.
De huuropbrengsten zijn toegenomen zodat hieruit de reservering voor groot onderhoud en een
buffer voor tegenvallende kosten kunnen worden bekostigd. De diaconie streeft ernaar om niet meer
liquide middelen aan te houden dan 1,5 maal de inkomsten onder aftrek van de reservering voor het
onderhoud van de diaconiewoningen en vermeerderd met een extra buffer (momenteel in de vorm
van een deposito) van € 25.000,-. Dat komt voor 2013 neer op € 81.850,- In 2014 is dit niveau
bereikt. Als bijlage is een meerjarenbegroting 2015 – 2018 bijgesloten.
Giftenbeleid
De diaconie ontvangt met grote regelmaat verzoeken voor het geven van geld, ook voor activiteiten
die op het gebied van ZWO liggen. De diaconie overlegt hierover met ZWO of een verzoek wel of niet
gehonoreerd wordt.
De laatste jaren heeft de diaconie een giftenbeleid ontwikkeld, waarbij jaarlijks een toezegging aan
een diaconale instelling wordt gedaan voor een vast bedrag voor een periode van vijf jaar. Nu de

financiële buffer op een aanvaardbaar niveau is teruggebracht, zal de diaconie dit beleid langzaam
afbouwen, tenzij de diaconie extra giften ontvangt.
De diaconie stelt het collecterooster op in overleg met de kerkrentmeesters. De diaconie bepaalt het
doel voor de eerste collecte en de kerkrentmeesters voor de tweede collecte. Voor de diaconale
doelen maakt de diaconie gebruik van het rooster dat Kerk in Actie ieder jaar vaststelt. Nadat een
collecterooster is opgesteld, stelt het moderamen van de kerkenraad het vast.
De diaconie kan maximaal zesmaal per jaar een extra deurcollecte houden wanneer zich bijvoorbeeld
een ramp voor doet. Het moderamen van de kerkenraad geeft hiervoor per keer toestemming.
Voor de Avondmaal-collecte kunnen ieder jaar de kerkleden uit een aantal doelen een keuze maken.
Op de eerste zondag van de maand staat er in de kerk de Mand van Barmhartigheid. Hierin kunnen
kerkgangers voeding en schoonmaakmiddelen stoppen. Eventueel kunnen zij geld doneren in een
doos. Deze giften gaan naar de Voedselbank Voorschoten. Inmiddels maken de opgehaalde spullen
een substantieel onderdeel uit van de uit te delen voedselpakketten.
De diaconie zal dit beleid voortzetten.
Plaatselijke en regionale samenwerking
In de Sociale Alliantie Voorschoten (SAV), opgericht in 2010, is een samenwerkingsverband van
organisaties dat zich inzet voor de bestrijding van armoede en sociaal-maatschappelijk isolement. De
diaconie en de ICI zijn lid van de SAV. Nu de Rijksoverheid zorgtaken overhevelt naar gemeenten, is
het zaak dit proces kritisch te volgen, ook omdat deze decentralisatie gepaard gaat met
bezuinigingen. Inmiddels is de SAV een gesprekspartner van de gemeente Voorschoten geworden.
Binnen het Diaconaal Classicaal Overleg Leiden en omstreken overlegt de diaconie met andere
diaconieën over gemeenschappelijke zaken en over de projecten van het diaconaal centrum De
Bakkerij. Dit centrum heeft namelijk te maken met de grote-stadsproblemen en regionale
problemen. Daarnaast kunnen diaconieën bepaalde probleemsituaties overdragen aan De Bakkerij.
De diaconie zal de komende jaren met grote regelmaat aandacht schenken aan projecten van De
Bakkerij.
Financiële werving
De laatste tijd wordt er vaker een beroep gedaan op de diaconie voor financiële ondersteuning. De
diaconie verwacht dat er in de toekomst vaker een beroep op haar zal worden gedaan. De diaconie is
mede daarom van plan een wervingsbeleid te gaan ontwikkelen.
De diaconie heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Behorende Instelling. De
belastingdienst verleent een dergelijke status. Dit betekent dat giften aan de diaconie aftrekbaar zijn
voor de inkomstenbelasting. De belastingdienst gaat dit beleid wijzigen. De diaconie streeft er naar
de ANBI-status te behouden.
Publiciteit
De diaconie zal meer aan publiciteit gaan doen. De diaconie probeert ervoor te zorgen dat ten minste
in iedere Kerkklok een artikel komt vanuit de diaconie.

