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Werkplan Diaconie 2022 
 
De diaconie heeft in het afgelopen jaar diverse wisselingen meegemaakt. We zijn blij en dankbaar 
dat we dit werkplan voor 2022 kunnen maken met een sterk team van diakenen en vrijwilligers. In 
dit plan geven we een aanzet voor verdere ontwikkeling van het programma van diaconale 
activiteiten en initiatieven in en vanuit de PGD. We doen dit als voortrekkers, maar zien dit als een 
plan voor en van de hele PGD gemeente.  
 
Doelstellingen 
Als diaconie van de PGD hebben we in 2019 onze doelstellingen geformuleerd. Deze staan nog 
goed in de verf.  De diaconie vindt het belangrijk:  

 In de stad Deventer namens de PGD gemeente present te zijn door en aan 
activiteiten en acties deel te nemen die erop gericht zijn mensen te ondersteunen, 
die op of onder de armoede grens moeten leven; die geen dak boven hun hoofd 
hebben; die uit een ander land komen en/of vluchteling zijn; die tussen alle hulp en 
ondersteuning van anderen heen vallen en geen hulp krijgen; die geen sociaal 
netwerk hebben.  

 Deze activiteiten en acties zijn erop gericht om mede veranderingen te realiseren in 
onze stad en in onze samenleving. Dat is de reden voor de diaconie om samen te 
werken met organisaties, die met dezelfde zaken bezig zijn. We werken nauw 
samen met het Meester Geertshuis, stemmen af met andere diaconieën in het 
diaconaal kruispunt, en ondersteunen projecten en organisaties die diaconaal 
relevant actief zijn. 

 Niet alleen in onze stad wil de diaconie present zijn, maar ook in projecten buiten 
onze landsgrenzen. De werkgroep ZWO ondersteunt projecten via het landelijk 
orgaan Kerk in Aktie. En er zijn projecten die door gemeenteleden ‘particulier’ 
worden ondersteund. Ook daaraan wil de diaconie haar (steun)steentje bijdragen 
door collectes en acties. 

 Duurzaamheid en omgaan met de schepping zijn een belangrijk thema in een 
periode waarin we geconfronteerd worden met drastische keuzes in levenstijl, en 
samenleving.Dit willen we de komende periode uitwerken en daarbij een  
diaconale invulling geven.  Ook hierbij werken we samen met anderen. De Fair 
Trade en contacten met organisaties, die in Deventer met dit thema bezig zijn.  

Prioriteiten 2022 

Voortbouwend op de resultaten van de afgelopen jaren, zullen in 2022 de volgende prioriteiten 
worden uitgewerkt: 

 Kerk in de stad en diaconale presentie 
 Verkenning van het thema duurzaamheid en milieu 
 Versterking van de diaconale presentie in de PGD. 

 

Kerk in de Stad 

 Vakantieweken: De samenwerking met het Meester Geertshuis (MGH) op het vlak van va-
kantieweken waarbij  we inzetten op aandacht aan mensen in eenzaamheid wordt verder 
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ontwikkeld. Een geldwerfactie  voor vakantiegeld samen delen; Verbreding van doelgroep 
voor de vakantieweken; samenwerking rond overzomeren/ overwinteren 

 
 Pioniersplek Krachtvoer wordt diaconaal presentie project: Vanaf eind 2021 gaat 

krachtvoer over van een pioniersplek naar een leernetwerk voor diaconale presentie. Vanaf 
februari 2022 zal dit ook geformaliseerd worden in de financieringsbijdrage vanuit KIA aan 
KV voor de uitvoering in de periode 2022 en 2023. Krachtvoer als project heeft als doel om 
in die periode haar methodologie te ontwikkelen, de doelgroep te verbreden, en een 
duurzame organisatie en financieringsstructuur te ontwikkelen. KV wordt getrokken door 
een kernteam van 4 personen en diaconaal werker Henk Jan Gosseling en heeft een eigen 
werkplan. Er ligt een principe besluit van het bestuur van het MGH om Krachtvoer verder te 
integreren. De inbedding van KV binnen het MGH zal inhoudelijk vormkrijgen.  

 Afstemming met andere kerken / diaconieën. De afgelopen jaren zijn diverse overlegsitua-
ties gegroeid met andere kerken en gemeenschappen in het Diaconaal Kruispunt en de 
Raad van Advies (noodhulp). Samenwerking vindt de diaconie heel belangrijk. In 2022 zul-
len we actief blijven deelnemen in deze overleggen. Er is een convenant getekend met St. 
Present. De invulling hiervan in veranderdagen  of anderszins verdient onze aandacht. 

 Hulpverlening ook in 2022 bieden we financiële en/of praktische hulp aan mensen in acute 
nood. In de praktijk betekent dit, dat in afstemming met MGH en evt het noodfonds de 
diaconie mensen bijstaat, in urgente nood situaties waar andere instanties geen uitweg 
bieden. 

 Diaconale projecten: samenwerking, en betrokkenheid bij projecten/organisaties/ initiatie-
ven met een diaconaal karakter. Lopende initiatieven bij Iriszorg en House of Hope zullen 
we voortzetten in 2022 dmv berichten in wervel en nieuwsbrief, en actieve betrokkenheid 
vanuit de gemeente te stimuleren.  

Duurzaamheid, Milieu en Levensstijl 

In 2019 besloten we het milieu op de diaconale agenda te zetten. Het gaat om meer dan een 
groene kerk, of zonnepanelen op kerkelijke daken. De bedoeling is, dat het milieu vanuit onze 
geloofstraditie, o.a. verwoord in de scheppingsverhalen, concreet ingevuld wordt. En dat we ons als 
geloofsgemeenschap bewust zijn, dat ons levensstijl keuzes vaak desastreuze invloed heeft op 
leefomgeving en de natuur. De toekomstige wijzingen ten gevolge van klimaatverandering zullen 
veel mensen treffen in hun inkomen en leefwijze. De diaconie wil bijdragen aan bewustwording en 
noden lenigen ten gevolge van veranderingen in het dagelijks leven.  
 
Met de bevestiging in oktober van een milieudiaken, gaan we in 2022 deze ideeën ontwikkelen en 
uitwerken. We zoeken daarbij samenwerking met de taakgroep jeugd en verkennen met kinderen 
en jongeren wat het voor hen betekent, een toekomst met klimaatveranderingen. Vandaaruit 
kijken we ook welke aansluiting mogelijk is bij plaatselijke initiatieven rond milieu, duurzaamheid 
en levenstijl en verdeling van welvaart.  Het energie armoede vraagstuk lijkt  daarbij een actualiteit 
te worden in 2022.  
 

Diaconale presentie in de PGD 

 Activiteiten Veertigdagen Periode Met een kerngroep van vrijwilligers zal de diaconie 
invulling van de veertigdagen periode vorm geven. Daarbij zullen naast bekende vormen als 
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vasten maaltijden, en in overleg met taakgroepen, ook de diensten elementen van 
diaconale presentie bevatten.  
 

 Participeren in kerkdiensten: diakenen (en vrijwilligers) participeren in de wekelijkse 
vieringen door de voorbeden te doen en te collecteren en de deling van brood en wijn 
tijdens het avondmaal te coordineren.  Ook zal één diaconale dienst worden georganiseerd.  
Voor de online uitzendingen worden collecte aankondigingen gemaakt die tzt ook op de 
beelschermen bij de koffie tonen. 
 

 Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: De commissie ZWO is een 
zelfstandige, aan de Diaconie gelieerde, commissie met een gedelegeerde 
verantwoordelijkheid. Twee keer per jaar neemt de commissie deel aan een gezamenlijke 
vergadering met de Diaconie en ook neemt zij deel aan de thema dag.  
- Aandacht en financiële steun geven aan noodhulpacties en projecten van KIA. Ge 

gemeente inzicht geven waaraan hun gegeven geld besteed wordt.  
- De ZWO zal waar nodig de Fair Trade commissie ondersteunen. 
- Acties: Paasgroetenactie voor gevangenen in binnen- en buitenland en de inzamelacties 

van KIA (postzegels en ansichtkaarten), maandelijkse schrijfacties van Amnesty 
international  en in het najaar verkoop van de zendingserfgoed kalender. Ook 
promoten van de inzameling van allerlei bonnen, waarvan de opbrengst naar een 
aantal goede doelen gaat. 

- Samen met de Wereldwinkel een kraam op de kerstmarkt in de Lebuinuskerk.  

 Communicatie: invulling geven aan het diaconaal gemeente zijn vergt een goede 
communicatie met PGD,  maar zeker ook met organisaties in en rond Deventer. 

o Binnen de PGD: de vaste rubriek in de wervel rond diaconale zaken wordt meer 
inhoudelijk ingevuld met berichten over relevante initiatieven, inspirerende 
personen en informatieve netwerken. Ook de leeshoek, en de website willen we 
actief gaan beheren en actualiseren. 

o Buiten de PGD: zoals aangegeven willen we in diverse overleggen een rol spelen, 
informatie delen en samenwerken. Daarnaast zal ook de webpagina van de 
diaconie op de PGD site een meer informatieve functie krijgen. 

 
 
 
 


