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1. Voorwoord. 

Voor u ligt het beleidsplan 2018-2022 van de Diaconie van de Protestantse gemeente 

Bathmen-Okkenbroek. Dit plan beschrijft de opdracht, de visie en de werkzaamheden 

van de Diaconie en geeft ten slotte een beeld van de verwachte ontwikkelingen. Op basis 

van dit beleidsplan wordt jaarlijks een werkplan opgesteld, met een evaluatie van het 

voorgaande jaar en concrete activiteiten en een budget voor het planjaar. 

 

2. Opdracht van de Diaconie. 

Aan de Diaconie, is tot opbouw van de gemeente, toevertrouwd de ambtelijke 

aanwezigheid in kerkdiensten, bij de dienst van het Heilig Avondmaal, bij het inzamelen 

van de gaven en voor zover gewenst het mede voorbereiden van de voorbeden. 

Daarnaast zien wij het als onze taak om “in het voetspoor van onze Heer te treden en in 

de Kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en op te komen voor de 

rechten van de mens”. Verder moet de Diaconie de kerk steunen in haar bemoeienis met 

sociale vraagstukken en met het aanspreken van overheden en de samenleving op haar 

verantwoordelijkheid. Tenslotte is ze verantwoordelijk voor het beheren en besteden van 

haar diaconale financiën en dienen van de kerk in andere vergaderingen. 

 

3. Doelstelling. 

De Diaconie is er voor de mensen in de samenleving dichtbij en veraf bij te staan en hun 

eventuele financiële nood waar mogelijk te verlichten. 

In dit kader wil ze via de commissie Z.W.O. en Kerk in Actie verbonden blijven met de 

medemens in en buiten Nederland. 

 

4. Werkzaamheden. 

Om invulling te geven aan de opdracht van de Diaconie worden de volgende activiteiten 

ontplooid: 

- In de kerkdiensten zamelen de diakenen van dienst de gaven van de 2e collecte in 

waarna de penningmeester zorgt dat het geld bij de organisatie komt waarvoor het 

bestemd is. 

- Bij het Heilig Avondmaal maken de diakenen de tafel gereed en delen de wijn rond. 

- De diaconie voelt zich verbonden met de voedselbank in Zutphen waarvoor ze 

meerdere keren in diverse vormen inzamelingsacties houden. 

- In samenwerking met de burgerlijke gemeente Deventer zorgt ze ervoor dat de 

mensen in de kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek die op het financiële 

minimum zitten een klein geld bedrag krijgen in de dure decembermaand. 

- Een delegatie gaat met de jongeren enkele keren per jaar koken voor daklozen in 

Amsterdam. 

- Voor de ouderen en mensen die de zondagse kerkdienst niet kunnen bijwonen stelt 

de diaconie tegen een geringe vergoeding een kerkradio beschikbaar.  

- Verzorgen van het vervoer naar de kerk op zondag voor mensen die niet op eigen 

gelegenheid kunnen komen. 
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- Met Kerst en met Pasen verzorgt de diaconie met behulp van vele vrijwilligers dat de 

80 jarigen en ouder en de zieken een Kerst- en Paasattentie krijgen die door de 

contact personen, bezoekersteam en buurt noabers bezorgd worden. 

- Voor de kerstdagen houdt de Diaconie een Kerstbijeenkomst en met Pasen wordt er 

een Paasbijeenkomst met een broodmaaltijd voor de bewoners van ’t Dijkhuis en de 

ouderen uit de kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek in ’t Dijkhuis 

georganiseerd. 

- Mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen of niet willen, kunnen wij via het 

vakantiebureau op eigen kosten toch op vakantie laten gaan. Voor mensen die dit niet 

kunnen betalen: zij kunnen een bijdrage in de kosten vragen bij de Diaconie. 

- Gemeenteleden die thuis zijn gekomen na een ziekenhuisopname worden op zondag 

na de dienst bezocht door een contactpersoon, diaken of buurt noaber die een bosje 

bloemen met een kaartje meebrengt. 

- Ondersteunen van de Z.W.O. in de 40dagentijd. 

- Het verzorgen van een gezamenlijk Paasontbijt in de kerk te Bathmen. 

 

5. Ontwikkelingen. 

De diaconie wil zich de komende tijd extra inzetten voor de ouderen en voor de mensen 

in financieel zwaar weer in alle leeftijdsgroepen. 

Inventariseren waar mensen hulp kunnen krijgen. 

(Te denken valt aan doorverwijzen naar de voedselbank, een schuldhulpmaatje e.d.) 

Waar mogelijk samenwerking zoeken met taakgroepen en andere organisaties. 

 

Beleidsplan schenkingen en legaten. 

Schenkingen en legaten die binnenkomen bij de diaconie zullen over een periode van 10 

jaar na ontvangst in jaarlijkse gelijke bedragen worden besteed aan jaarlijks vast te 

stellen doelen. Deze doelen zullen in de diaconievergadering van februari besproken 

worden. Indien de schenker of legaatlater zelf een doel heeft aangegeven waaraan wij de 

schenking of het legaat moeten besteden dan zullen wij dit uiteraard uitvoeren. 

 

De werkzaamheden van de diaconie zullen enkele keren per jaar onder de aandacht van 

de gemeenteleden worden gebracht. 

 

6. Geldwerving. 

In 2018 zal de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de leden van de voormalige kerkelijke 

gemeente Okkenbroek worden geactualiseerd en extra bij alle leden onder de aandacht 

gebracht worden om deze jaarlijkse bijdrage verhoogd te krijgen. Jaarlijks zullen wij 

meer naar buiten treden (bv. een kerkmarkt) en een extra actie organiseren om gelden op 

te halen ook bij de mensen die niet kerkelijk betrokken zijn. 

Mensen erop wijzen wat de mogelijkheden zijn van schenkingen en legaten aan de 

diaconie door bv. een stukje in het kerkblad te schrijven. 

Bij activiteiten die relatief veel geld kosten de kerkrentmeesters een bijdrage vragen uit 

de schenkingen en legaten die bij hen zijn binnengekomen zonder dat er een 

bestedingsdoel aan gekoppeld is.  
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