
Verslag werkzaamheden Diaconie PGD 2019 
 
Inleiding 
Naast het werkplan is het goed om jaarlijks een kort verslag te maken van de werkzaamheden 
door de diaconie. Door verslaggeving kan geconstateerd worden hoe het ingezette beleid zich 
ontwikkelt en tevens legt de diaconie daarvan verantwoording af. Ten eerste naar de Protestantse 
Gemeente Deventer en ten tweede naar anderen, waarmee we ons verbonden voelen. 
In het jaar 2019 is de nadruk komen te liggen op het op orde brengen van de financiën/het ver-
mogen èn vast te stellen welke plaats de diaconie heeft in de keten van hulpverlening in Deventer. 
Daarnaast is gewerkt aan meer teamvorming in het College van Diakenen zoals de officiële naam 
is. 
 
Team van Diakenen 
De personele wijzigingen in het team van diakenen heeft natuurlijk tijd nodig gehad om te komen 
tot gewenning en tot bestendiging in taken. Het team heeft haar bijna maandelijkse vergaderingen 
gehouden in de woningen van de diakenen, zodat van de persoonlijke kant van de diakenen ken-
nis genomen kon worden. De bestaande whatapp’s groep heeft ook bijgedragen aan het ‘teamge-
voel’. Eind 2019 was het zover om het takenpakket van twee nieuwe diakenen te formuleren en op 
zoek te gaan naar vrijwilligers voor meer afgebakende ‘klussen’(projecten). We zijn ook naarstig 
op zoek naar een diaken, die de komende jaren de overgang naar een meer klimaat en milieu 
vriendelijke levensstijl vorm gaat helpen geven binnen onze kerkelijke gemeente en daarbuiten. 
 
Financiën 
Met de komst van een nieuwe penningmeester hebben we de financiële positie van de diaconie 
onderzocht. Deze is comfortabel, maar met de overgang naar een nieuw boekhoudsysteem bleken 
nogal veel correcties nodig voor een goede verwerking van uitgaven en inkomsten. Verder waren 
afspraken, die in het recente verleden gemaakt waren, nog niet uitgevoerd. Na een inventarisatie 
is in de zomer de boekhouding op orde gebracht en waar nodig gerectificeerd, met dank aan Ber-
nard van Leeuwen en Monique van Voorden. 
In oktober hebben we gesproken over hoe diakenen – in de toekomst - met het vermogen willen 
omgaan. Op een bezinningsdag in Diepenveen hebben we elkaar in de ogen gekeken en kwamen 
tot een tweetal intenties/afspraken. 
· Wij willen het vermogen laten ‘werken’. Dat betekent, dat het geld gebruikt wordt om doelen die in 
het beleid van de diaconie belangrijk zijn, te ondersteunen. Dat kan via vermogens-beheer maar 
kan ook via directe betrokkenheid in diaconale projecten. 
· In 2020 wil de diaconie het bestaan en de hoogte en omvang van het vermogen bediscussi-eren 
met gemeenteleden van de PGD. Het doel is: actieve diaconale betrokkenheid vanuit de gemeen-
te. We realiseren ons, dat een groot diaconaal vermogen die betrokkenheid in de weg kan staan. 
In het najaar van 2019 is een zogenaamd beleggingsstatuut opgesteld en door de kerkenraad 
goedgekeurd. Het is een beschrijving van de voorwaarden voor het beleggen van het vermogen. 
Daarmee is de weg vrij gemaakt voor een meer actief vermogensbeheer. 
 
Hulpverlening/ondersteuning 
De daadwerkelijke hulpverlening heeft in onze diaconie een lange bloeiende traditie. Per jaar werd 
een behoorlijk bedrag uitgegeven aan leningen en giften voor noodlijdende Deventernaren. Deze 
hulpverlening was gekoppeld aan enkele diakenen en had een bepaalde opzet. Met het aftreden 
van deze diakenen en het aantreden van anderen, hebben we gekeken naar die opzet. Een be-
langrijke vraag was: Wat is de positie van de diaconie in de keten van hulpverlening in Deventer? 
Daarbij is de omschrijving van ons onderdeel in de keten ‘helpen waar geen helper is’ niet genoeg, 
omdat anderen in ‘dit onderdeel’ ook werkzaam zijn. Zo is mede dank zij de PGD het Meester 
Geertshuis in toenemende mate een ‘professioneel’ werkende vertegenwoordiging van de Deven-
ter Kerken. Er is een Noodfonds gekomen en een Raad van Advies vanuit de Kerken. 
Wij kwamen tot de slotsom, dat de diaconie ‘de allerlaatste post’ moet zijn, waar mensen naar toe 
kunnen, daarbij gebruik makend van het spreekuur van het meester Geertshuis. Het gaat hier om 



de invulling van ‘regels’ in de hulpverlening, die daadwerkelijk laten zien dat de diaconie nu de al-
lerlaatste helper is. Tevens hebben we besloten, dat na elke verleende hulp verantwoording dient 
afgelegd te worden op de eerst ‘volgende’ diaconievergadering. 
 
Vakanties 
Begin 2019 hebben de diakenen samen met Louis Nijland, de beheerder van de caravan op cam-
ping de Jagerstee in Epe, de caravan klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. Voor de zomer 
hadden zich weer gezinnen en anderen gemeld voor een week vakantie in de maanden juni tot en 
met september. 
Na deze periode zou de caravan een grote onderhoudsbeurt nodig hebben om opnieuw te dienen 
als onderkomen voor mensen, die zich geen vakantie kunnen veroorloven. Daarover is in de dia-
conie discussie ontstaan. De vraag was, of de diaconie een behoorlijk bedrag zou moeten uitge-
ven aan een opknapbeurt of dat wij de vakanties voor deze groep anders zouden gaan organise-
ren. Uiteindelijk is besloten de caravan te gaan verkopen en de vakantie weken aan te bieden via 
gehuurde faciliteiten van de Jagerstee en eventueel andere plekken. 
 
Zending, Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 
De groep die het beleid van de diaconie op deze terreinen uitvoert, bestaat uit een drietal perso-
nen die voor de internationale KIA projecten geldelijke ondersteuning (doorgeef collectes) ver-
zorgd, buitenlandse noodhulp regelt en hierbij de gemeente betrekt. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen noodhulp en projecten van Kerk in Aktie, die men in overleg 
met de gemeente, een drietal jaren ondersteunt. In 2019 is drie keren noodhulp gegeven in Syrië, 
Ethiopië en Jemen. 
In de diaconie/ZWO is een discussie geweest over de verantwoording van de collecten. Dit gaan 
we merken in de publiciteit van de ZWO groep in de Wervel. Eind 2019 is de administratie van de 
ZWO geïntegreerd in die van de diaconie. 
 
Krachtvoer 
Voor de diaconie is de pioniersplek Krachtvoer een belangrijke diaconale activiteit. Of zoals Henk 
Jan Gosseling, de betaalde werker het omschreef: ‘Krachtvoer is een ontmoetingsplek voor men-
sen ‘in-between-jobs’: voor wie werkloos is of op zoek naar (ander) werk’.In het 2e jaar(2019) kon 
worden voortgebouwd op resultaten in het 1e jaar. Dat wil zeggen: er is een flink netwerk van deel-
nemers ontstaan. Er wordt nagedacht over zingeving en inspiratie. En er worden ervaringen van 
mensen in de breedste zin van het woord uitgewisseld. Op elke bijeenkomst wordt er een och-
tendontbijt gehouden en daarbij andere activiteiten georganiseerd. Er is in dit jaar een reünie op 
touw gezet om met voormalige deelnemers in contact te komen. 
 
Veertigdagentijd/Vastenmaaltijden 
Er zijn in de Veertigdagentijd twee vastenmaaltijden gehouden. Het doel is de deelnemers te be-
palen bij het vasten als voorbereiding op de Stille Week en tegelijkertijd te wijzen op de ‘nood’ van 
anderen door een geldinzameling. De eerste vastenmaaltijd werd gehouden in de Lebuïnus en de 
andere in het Meester Geertshuis. De gelden waren bestemd voor Mikondo, Alafa en voor het Oe-
kraïne Contact, allemaal projecten van gemeenteleden van de PGD en van de PG Colmscha-
te/Schalkhaar. De diaconie heeft de ingezamelde bedragen verdubbeld. 
 
Andere activiteiten 
Zoals elk jaar zijn door Stichting Present veranderdagen georganiseerd. Bij veranderdagen helpen 
gemeenteleden andere Deventernaren met als doel bij te dragen aan fysieke verbeteringen van 
het leefklimaat. De diaconie helpt bij de bemiddeling. 
De diaconie participeert in het Deventerse diaconale platform ‘Het Kruispunt’. Ook doet de diaco-
nie mee aan de samenwerking in de Raad van Advies, dat meedenkt over de uitvoering van het 
Noodfonds. Het geld uit het Noodfonds wordt verstrekt door het Meester Geerthuis. Op hun 
spreekuur komen de hulpvragen voor de eerste levensbehoefte. Hiernaast heeft elke diaken de 
bevoegdheid om een diaconale ‘stuiver’ van vijftig euro uit te geven voor noodhulp. 
Enkele diakenen hebben de Landelijke diaconale dag in Utrecht bezocht. In mei is de jaarlijkse 
meiaktie ten behoeve van de diaconie gehouden. 



 
Mocht u willen weten, wat de diaconie van plan is in het jaar 2020, wil ik u verwijzen naar het 
werkplan, dat op 20 november 2019 is uitgekomen. 
 
Deventer, 4 juni 2020 
 
Namens de diakenen: Jenny Mooij(hulpverlening), Joke Kappert(secretaris), Paul Ver-
burg(vakanties), Wouter Hijweege(penningmeester), Dewes van Lohuizen(ZWO), Eline de 
Vries(ZWO), Gerard Westerdorp(ZWO) en Martin van der Velden (voorzitter). 


