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WOORD VOORAF 
 
Voor u ligt het  beleidsplan 2021-2029 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Nijverdal. 
Het eerste beleidsplan dat nog steeds wordt gehanteerd dateert uit 2008. 
Het werd dus hoog tijd voor een nieuw aangepast Beleidsplan. 
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1. BIJBELSE WORTELS VAN HET DIACONAAT 
 
Het van oorsprong Griekse woord diaconie (diakonos) betekent dienst. Overal in de Bijbel worden mensen 
opgeroepen tot diaconaal dienstbetoon. Een van de meest bekende verhalen die in dit verband vaak wordt 
aangehaald is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10: 25-37). 
In dit verhaal maakt Jezus een wetgeleerde duidelijk, dat je God dient lief te hebben en je naaste als jezelf. De 
wetgeleerde vraagt daarop: 'wie is mijn naaste?'. Uit de daarop volgende gelijkenis kan geleerd worden, dat je 
door een ander te helpen de naaste wordt van die ander. De vraag: 'wie is mijn naaste?' wordt dus door Jezus 
ook omgedraaid. In plaats van te vragen 'Wie is mijn naaste', moeten we leren te vragen: 'Van wie ben ik de 
naaste'.  
De wereld is vol hulpzoekers. Vol zoekers naar een naaste. Vlakbij in ons eigen huis, in de straat, in de buurt, 
in ons dorp. Verder weg in de streek, in het land, over de landsgrenzen heen. Ze kruisen onze weg. We 
moeten ze zien, zoals de man uit Samaria in Jezus' verhaal het slachtoffer zag liggen. Hebben wij de moed 
naaste te zijn van mensen die niet beter of slechter zijn, maar wel anders zijn dan wij zelf? Van zieken en 
zwakken? Van mensen, die toevallig op een plek leven, wonen en werken waar verschrikkelijke klappen zijn 
gevallen? 
In het diaconaat gaat het om gastvrijheid, bescherming en hulp voor hen die dat nodig hebben. Diaconaat is 
ook de dienst van de bevrijding. Wat daarmee wordt bedoeld, wordt duidelijk uit een bekende Chinese 
parabel: "Goed is het iemand vis te geven wanneer hij honger heeft. Beter nog is het hem te voorzien van een 
hengel, maar om hem echt te bevrijden uit zijn ellende is het nodig hem ook viswater en visrechten te geven". 
Diaconaat is ook meer dan 'geven'. Wij kunnen op onze beurt veel leren of ontvangen van onze naasten en 
medechristenen in andere (ontwikkelings) landen. 'Gaven delen, wereldwijd' moet dan ook daadwerkelijk als 
tweerichtingsverkeer worden opgepakt. 
 
Van oudsher werd de diaken sterk betrokken bij vormen van hulpverlening, die gekenmerkt werden door het 
begrip barmhartigheid. Door de opkomst van de welvaartsstaat leek het er even op dat de diaken minder 
nodig was.  
Door ontwikkelingen in de moderne welvaartsstaat is de nadruk meer komen liggen op de sociale en 
maatschappelijke functie van de diaken; een diaken die te midden van onrecht luid roept om gerechtigheid. 
We staan in een kerkelijke traditie, waarin het diakenambt zich toespitst op maatschappelijke verhoudingen. In 
Israël ging het daarbij ook om de goede verstandhouding tussen individuen (Exodus 18), in de eerste christen-
gemeente eveneens om het tegengaan van polarisatie tussen groepen en volken (Handelingen 6). Daarnaast 
kregen diakenen de taak om onder andere de tegenstellingen tussen arm en rijk te overbruggen. Vanaf het 
begin is de diaken daarbij heen gestapt over de grenzen van eigen gemeente en eigen land (2 Kor. 8 en 9). 
 
Onze roeping als vraag 
In hoeverre zijn wij bereid onze bestemming en onze levenszin te vinden in concreet dienstbetoon aan 
mensen, die een beroep op ons doen, te delen met hen die onze wegen kruisen; hoe zetten wij ons in voor 
hulpbehoevenden om het structurele onrecht in deze wereld niet zijn gang te laten gaan? 
God laat zich kennen als een God van vreemdelingen, weduwen en wezen. Hij zegt ons aan, vreemdelingen 
te beschouwen als onder ons geborenen (Leviticus 19: 34). Hij komt op voor weduwen, wezen en armen. Hij 
komt tot ons in de gestalte van een dienstknecht, als de diaken bij uitstek. Van die boodschap, die tastbaar 
wordt in het Heilig Avondmaal, dient de gemeente doortrokken te zijn. Dat moet centraal staan op de 
zondagsschool, de catechese en het jeugdwerk, dat moet doorklinken in de eredienst, de gemeenteavond en 
de gespreksgroepen. Kortom, in alle activiteiten van de gemeente, zodat duidelijk wordt dat de gemeente van 
Christus ook een diaconale gemeente is. 
 
Beleid 
In dit beleidsplan legt de diaconie van Protestantse Gemeente Nijverdal verantwoording af van haar antwoord 
op deze moeilijke vragen. Met de gemeente van Jezus Christus wil de diaconie zich inzetten voor hen, die op 
onze weg komen. We lezen in dit plan hoe de diaconie in de komende tijd vorm en inhoud wil geven aan deze 
diaconale roeping. 
We hopen dat dit beleid geïntegreerd wordt in ons gemeente zijn.  
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2. STRUCTUUR DIACONIE 
 
De Protestantse Gemeente Nijverdal bestaat uit drie Secties. (Noord, Oost en Zuid). Elke Sectie is verdeeld in 
10 wijksecties. Per sectie zijn er 8 diakenen. (Soms bestaan de diaken uit een echtpaar die gezamenlijk dienst 
doen). Daarnaast is er een voorzitter, penningmeester, en scriba. Aan de diaconie zijn een aantal diaconale 
rentmeesters verbonden, die om hun specifieke kennis aan de diaconie zijn gekoppeld. 
De diaconie vergadert minimaal 7 keer per jaar. Indien nodig vaker. 
De vergaderingen worden geopend en geleid door de voorzitter. De scriba maakt de notulen van de 
vergadering die in de daarop volgende vergadering worden besproken en vastgesteld. 
De vergaderingen worden bij toerbeurt afgesloten door een van de aanwezige andere diakenen. 
    
Binnen het College van Diakenen heeft iedereen één of meer taken. Deze taken worden al dan niet in 
commissieverband uitgevoerd. Gemiddeld zal een diaken op jaarbasis moeten rekenen op tenminste een 
inzet van 20 dagdelen (ochtend, middag of avond).   
De kerk heeft drie Pastorale raden waarin de ouderlingen en pastoraal medewerkers bij elkaar komen om het 
pastoraat te bespreken. Aan elke Pastorale raad zijn twee diakenen toegevoegd die namens de diaconie of 
gezamenlijk of bij toerbeurt aanwezig zullen zijn in de vergadering van de Pastorale Raad. Zij doen in de 
diaconievergadering verslag van deze vergaderingen. 
Namens de diaconie is er 1 diaken vertegenwoordigd in het Kerkbestuur.  
Alle diakenen behoren tot de ene kerkenraad die de Protestantse Gemeente kent.).  
 
3. EREDIENST 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
In haar kerkdiensten komt de gemeente samen tot de dienst van het woord, de dienst van de sacramenten, de 
dienst der gebeden en de dienst van de barmhartigheid. Zo staat het in de Kerkorde. 
 Aan de diakenen is volgens de kerkorde o.a. het volgende toevertrouwd: 
 Ook hebben diakenen een taak bij de viering van de feest- en gedenkdagen van de kerk, zoals de Witte 
Donderdag, de Goede Vrijdag, de Paasdagen enz. maar ook bij rouw- en trouwdiensten.  
- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten 
 
- de dienst aan de Tafel van de Heer 
Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de 
ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen 
Het Heilig Avondmaal - zo zegt de Kerkorde - wordt op gezette tijden in het midden van de gemeente gevierd 
onder opzicht van de ouderlingen en met bijstand van de diakenen. In Nijverdal wordt vanuit de traditie ook op 
witte donderdag en Goede Vrijdag het Heilig Avondmaal gevierd.  
Het dienen aan de tafel van de Heer vindt niet alleen plaats in de zondagse kerkdiensten, maar gebeurt ook 
bij de viering van het Heilig Avondmaal in het ouderencentrum De Hoge Es en De Parallel, dat gelegen is 
binnen de kerkelijke gemeente Nijverdal. Ook wordt het Avondmaal gevierd bij gemeenteleden thuis indien zij 
de kerk niet meer kunnen bezoeken 
 
- het mede voorbereiden van de voorbeden 
 
- het inzamelen en besteden van de liefdegaven 
 
- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 
 
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven 
 
- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk 
welzijn; 
.  
 
 
 
 
 
Het diaconaat is uit op een wijze van leven, op een levensstijl, die zich richt op de dienst aan de medemens 
en op de inzet voor een betere samenleving. De dragende grond voor deze dienst en inzet is de gedachtenis 
van Gods grote daden. Dat vieren wij in de liturgie, waarin de vreugde van het bestaan moet oplichten en de 
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kansen worden belicht die ons worden gegeven om liefdevolle daden te verrichten, maar ook in ons bestuurlijk 
handelen tot uitdrukking komt. Tevens richt het diaconaat zich op het uitdragen van haar beginselen op haar 
maatschappelijke omgeving. 
 
  
4. JONGEREN 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
Ook jongeren trekken zich de nood van deze wereld aan! De diaconie wil hier in de komende jaren toe 
bijdragen door het diaconaat onder de jongeren extra onder de aandacht te brengen.  
Omdat ook in onze kerkelijke gemeente de jongeren via de vaste kanalen moeilijk aanspreekbaar zijn, moeten 
jongeren daar worden aangesproken waar ze ook zijn en (even) de rust hebben om gemotiveerd te kunnen 
worden. Als voorbeeld wordt genoemd de Jeugdkerk.  
 
Van  groot belang is het diaconaat voor jongeren. De nodige aandacht zal ook worden gegeven aan groepen 
jongeren die in de knel zijn gekomen, werkloos zijn, zwerven of verslaafd zijn. Hoewel in onze gemeente deze 
problematiek nog beperkt lijkt, is het van belang alert te zijn. 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  Ontwikkelen van diaconaal beleid voor en door jongeren.  
-  Het voorlichten van jongeren over het werk van diakenen, dit kan al beginnen tijdens de 

kindernevendienst en/of jeugdkerk 
- Aandacht voor jongeren uit kansarme gezinnen of bijstandsgezinnen. 
-  In samenwerking met de werkgroep huiscatechese het begeleiden en uitwerken van kortlopende 

diaconale projecten. 
-  In overleg met de predikanten en jeugdberaad het betrekken van jongeren bij diaconaat in de 

eredienst en bij jeugddiensten. Kinderen mogen helpen bij het collecteren. 
- Aandacht voor jongeren uit gebroken gezinnen. 
 
 
5. LANGDURIG ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
In de kerkorde is o.a. opgenomen: aan de diakenen is toevertrouwd de dienst der barmhartigheid jegens 
gemeente en wereld, inzonderheid door bijstand en vertroosting aan hen die verpleging en verzorging 
behoeven. 
Tot nu toe vindt dit uitdrukking in voorzieningen als: kerktelefoon, cd of dvd van de eredienst (op dit moment 
loopt onderzoek naar digitalisering van het geheel), preekbezorging voor doven, bloemen bezorgen vanuit de 
eredienst, vakantieweken mede organiseren, autovervoer naar de kerk, Avondmaal verzorgen voor zieken. 
Onbedoeld kan de gehandicapte tot het voorwerp worden van onze goed bedoelde diaconale zorgen. Evenals 
dat bij andere "doelgroepen" vermeld is, neemt de diaconie zich voor het verdere beleid met betrekking tot 
gehandicapten samen met hen te ontwikkelen. 
Binnen de kerk bestaat een sectie verstandelijk gehandicapten.  
Werkelijke aandacht voor de verdere integratie van gehandicapten in onze gemeente en in de samenleving 
als geheel (b.v. tot uiting komend in de aangepaste voorzieningen, maar ook in de sfeer van de sociale 
wetgeving en de uitvoering daarvan) kan slechts goed vorm krijgen in nauw samenspel met de gehandicapte 
gemeenteleden en belangenorganisaties. Vooral nu de rijksoverheid zich terugtrekt en de uitvoering van 
gehandicaptenzorg overdraagt aan de gemeentelijke overheden. 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  De burgerlijke (gemeentelijke) overheid waar nodig wijzen (c.q. in gesprek gaan met politici en sociale 

dienst) op haar verantwoordelijkheid m.b.t. een goede uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. 

- Er vindt diaconale ondersteuning van het pastoraat plaats bij de begeleiding van zieken. 
 

- Waar nodig inbreng en ondersteuning leveren in te ontwikkelen beleid rond gehandicaptenzorg. 
- Daar waar mogelijk is samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties zoals het 

gemeentelijke zorgloket, loket maatwerk, SWO de Welle en de werkgroep Kerk en minima. 
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5.1. MANTELZORG EN (TERMINALE) THUISZORG 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
Thuiszorg is vanouds een aandachtsveld van de diaconie. Het begon met de gezinsverzorging. Door het 
wegvallen van hulp van familieleden ontstond er in gezinnen behoefte aan hulp door derden. In kerkelijke  
Gemeenten pakte de diaconie deze taak op en stelde capabele gemeenteleden aan als hulpverleners. In de 
50 en 60-er jaren werd de hulpverlening steeds professioneler. Zo ontstond de maatschappelijke 
dienstverlening. 
Momenteel worden door bezuinigingen, de problemen in de zorg meer en meer afgewenteld op de burgers 
zelf. Ondanks het groeiende aantal zorgbehoevende ouderen, zal de huidige capaciteit van de verzorgings- 
en verpleeghuizen gelijk blijven. Weliswaar wordt de (professionele) thuiszorg uitgebreid, maar de 
verwachting is dat dit onvoldoende zal zijn om de mantelzorgers te ontlasten. Integendeel, er zal meer van 
hen verwacht worden. Mantelzorg(st)ers verzorgen zieken en gehandicapten thuis, maar doen dit niet als 
vrijwilliger of beroepskracht. Zij doen dit als familielid of goede vriend(in) van de patiënt. Van mantelzorgers of 
thuisverzorgers is de zorglast vaak groter dan de zorgkracht. 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  Nadere bezinning omtrent de wijze waarop de diaconie van de Protestantse Gemeente in Nijverdal 

een steentje kan bijdragen aan de (terminale) thuiszorg c.q. mantelzorg. Mogelijk zou hiervoor een 
interkerkelijke werkgroep kunnen worden opgestart. 

-  Waar mantelzorg wegvalt, zal nader worden bezien of het gewenst dan wel zinvol is om vrijwilligers te 
werven en/of ondersteuning te verlenen. 

- Waar mantelzorg voor overbelasting zorgt, hebben diakenen een signaleringsfunctie. 
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6. OUDEREN 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
Binnen kerkelijke gemeenten werd en wordt relatief veel aandacht gegeven aan de 'bejaarden', zoals mensen 
van boven 65 jaar vroeger heetten. Er is veel veranderd, ook de benaming: we spreken nu immers van 
ouderen. De steeds grotere groep van ouderen onder ons wil ook niet meer als één grote 'grijze massa' 
worden behandeld, integendeel de mondigheid van de ouderen is sterk toegenomen. Ook zijn ouderen lid van 
onder andere de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), een belangenorganisatie die zich steeds 
vaker laat horen. Mensen, ook ouderen zijn beslist niet meer over één kam te scheren. Aandacht en zorg op 
maat en oog voor verscheidenheid binnen de groep van ouderen dienen in het diaconaat voorop te staan. 
Ouderen van nu zijn niet 'van gisteren' en kunnen heel goed hun eigen wensen naar voren brengen. Luisteren 
naar de wensen van deze groep is ook voor diakenen van groot belang.  
Jaarlijks worden een ouderenmiddag met Pasen en Kerst verzorgd, attenties verzorgd en indien gewenst 
vervoer van en naar de kerk geregeld. Ook is kerktelefoon aanwezig of kan kerktelefoon worden aangesloten 
en is deelname aan vakantieweken mogelijk. De ouderenmiddag in september valt niet onder de 
verantwoording van de diaconie. 
Een diaken is speciaal belast met de coördinatie van het vervoer van ouderen naar de kerk die zelf geen 
vervoer hebben. Hij of zij regelt via vrijwilligers het vervoer. 
 
In De Hoge Es en De Parallel functioneert een sectieteam waarin ook enkele diakenen met speciale opdracht 
ouderenbeleid, werkzaam zijn. Dit team organiseert in dit centrum o.a. ook de Avondmaalvieringen voor 
ouderen die niet meer in staat zijn aan de viering in de kerk deel te nemen.  
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  Ook ouderen zoveel mogelijk betrekken bij diaconaat en andere activiteiten en vragen naar hun 

wensen.  
-  Middels laagdrempelige (gezelligheids)activiteiten ouderen met elkaar in contact brengen zodat 

vereenzaming wordt tegengegaan. 
- Regelen ouderenvervoer naar de kerk 
 
 
7. VAKANTIEBEMIDDELING 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
Via de diaconie worden mensen in de gelegenheid gesteld om hun vakantie door te brengen in een van de 
vakantiecentra van het binnenlands diaconaat van de Protestantse Gemeente in Nederland. Zoals: De Blije  
Wereld in Lunteren, het Nieuw Hydepark in het Roosevelt paviljoen in Doorn. 
In Nijverdal maken in de meeste gevallen alleenstaande ouderen hiervan gebruik. In enkele gevallen gaan 
ook alleenstaanden met een kwetsbare gezondheid. Vakantiebemiddeling is beslist niet alleen voor ouderen 
bedoeld, ook andere doelgroepen kunnen hiervoor in aanmerking komen.  
In sommige gevallen blijkt het voor de deelnemer(ster) niet mogelijk deze vakantie in zijn geheel of voor een 
gedeelte te bekostigen. Na uitvoerig overleg met de betrokkene(n) kan de diaconie in enkele gevallen deze 
vakantieweek (mee) bekostigen. Ook voor de toekomst zullen wij trachten dit te handhaven. Eventueel kan via 
de diaconie een financiële bijdrage uit een landelijk Kerken in Aktie fonds worden aangevraagd. 
 
Ieder jaar wordt er een nieuwe vakantiegids uitgegeven, waarin de weken worden aangegeven, die voor 
bepaalde categorieën vakantiegangers het meest geschikt wordt geacht. Mogelijkheden: 
- vakantieweken voor mensen met een lichamelijke handicap. 
- vakantieweken voor mensen met een kwetsbare gezondheid. 
- vakantieweken voor echtparen waarvan  de ene persoon als mantelzorger functioneert 
- vakantieweken voor vitale ouderen (ook echtparen). 
- vakantieweken voor eenoudergezinnen. 
 
Ambtsdragers en wijkpredikanten kunnen tijdens huisbezoeken eventuele gemeenteleden die voor een 
dergelijke vakantie in aanmerking zouden komen, op deze mogelijkheden attenderen. De vakantiegids is 
gratis te verkrijgen bij de diaken welke belast is met vakantiezaken, alsmede bij: 
 
Binnenlands Diaconaat, afd. Recreatie, 
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Postbus 456, 
3500 AL UTRECHT. 
 
Door de gezamenlijke diaconieën word(en) gedurende de zomermaanden 1 chalet op een camping ter 
beschikking gesteld aan sociaal zwakkeren om hen een vakantieweek te bezorgen. Deze caravan wordt 
kosteloos ter beschikking gesteld. 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
- De gemeente zal gewezen worden op het bestaan van de caravan(s) op een camping. 
- Via de wijkpredikanten en ambtsdragers de hiervoor in aanmerking komende gemeenteleden wijzen 

op de mogelijkheid van vakantieweken voor bepaalde categorieën vakantiegangers. 
- De caravancommissie  gaat samenwerken met caravancommissies in de regio/provincie. 
- Mogelijkheden nog meer in de publiciteit brengen 
 
 
8. MENSEN MET FINANCIËLE PROBLEMEN 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
Steeds meer wordt de diaconie geconfronteerd met mensen die in hun dagelijks leven achteruitgaan, zowel in 
inkomen als in mogelijkheden om op normale wijze aan de samenleving deel te nemen. 
Naar verwachting zal in de toekomst dan ook vaker een beroep op de diaconie worden gedaan om financiële 
en/of materiële hulp. 
 
Als diaconie zijn wij ons ervan bewust dat het tot onze taak hoort om hierin te helpen waar dit mogelijk is. 
Door de diaconie wordt reeds aan betrokkenen financiële of materiële hulp gegeven. Door beperkte financiële 
middelen zal de diaconie in dit opzicht echter lang niet alles kunnen doen.  
 
Er is contact met de Gemeentelijke Sociale Dienst over de mogelijkheden om in bijzondere gevallen hulp te 
bieden. Voorts wordt gepoogd het overheidsbeleid ten aanzien van uitkeringen te beïnvloeden. Voor vrijwel 
alle groeperingen zijn belangenverenigingen aanwezig. Ook is het goed dat de kerken in deze verenigingen 
vertegenwoordigd zijn, zodat contact met elkaar mogelijk is en men weet wat er gaande is. Hierbij dient zeker 
ook gebruik te worden gemaakt van de kennis die bij de provinciale en landelijke organen van de kerk, 
aanwezig is. 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  De diaconie zal zich (blijven) inzetten voor het handhaven van een  rechtvaardig en menswaardig 

stelsel van sociale zekerheid. Middels kontakten met, o.a. belangenverenigingen zal de diaconie zich 
op de hoogte blijven stellen van de ontwikkelingen in de levensomstandigheden van de mensen die 
hier direct mee te maken hebben. 

-  Op plaatselijk niveau zal waar nodig, in gesprekken met politici en/of sociale dienst worden getracht 
voor uitkeringsgerechtigden en/of anderen in financiële nood, het maximale te bereiken. 

 
 
9. DAKLOZEN/THUISLOZEN/ZWERVERS 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
In onze maatschappij leeft een aantal mensen die, om welke reden dan ook, geen vaste woon- of verblijf-
plaats heeft. Zwervende en op de openbare weg drugs en alcohol gebruikende mensen, zien we vooral in de 
grotere steden. In Nijverdal komt het probleem van het plotseling geen dak meer boven het hoofd hebben, 
zeker ook voor. Door bijvoorbeeld het vast lopen van mensen in huwelijks- en gezinsrelaties of anderszins, is 
plotselinge opvang noodzakelijk. In de gemeente Hellendoorn zijn op dit moment vergevorderde plannen voor 
het opstarten van opvanggelegenheid voor daklozen. 
 
 
  
Voorgenomen activiteiten: 
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-  Het verlenen van medewerking van op te zetten opvanghuizen in de eigen gemeente. 
-  Het aantal daklozen/zwervers neemt toe, de diaconie zal de ontwikkelingen volgen en zonodig extra 

activiteiten ontplooien. 
 
 
10. VERSLAAFDEN 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
Wanneer wij het woord verslaafde horen, denken wij tegenwoordig direct aan drugsverslaafden. Er bestaan 
echter nog vele andere soorten van verslaving, zoals alcohol- en gokverslaving. De ene verslaving is niet 
minder erg dan de andere. Rondom deze verslaafden bestaat een taboe. Er wordt niet openlijk over 
gesproken en het wordt zoveel mogelijk binnenskamers gehouden. Aan de naaste omgeving van deze 
verslaafden dienen wij ook onze aandacht te besteden. Voor ons als diaconie is het uitermate moeilijk om grip 
op deze doelgroepen te krijgen. Van belang is ook het geven van voorlichting rond de 
verslavingsproblematiek. Hierbij zal ook meer aandacht moeten worden gegeven aan de preventie, het 
voorkomen van verslaving.  
 
Als diaconie onderhouden wij contacten met enkele instellingen, zoals De Hoop te Dordrecht, die erop gericht 
zijn deze groepen verslaafden op te vangen, te begeleiden en na enige tijd weer voor te bereiden op 
terugkeer in de maatschappij. Dit proces kan zich over enige jaren uitstrekken. Ook onze gemeente draagt 
financieel bij in een aantal van deze opvangcentra. Helaas blijkt dit niet voldoende, aangezien de overheid de 
subsidies voor dit soort instellingen heeft ingekrompen en de toewijzing heeft overgedragen aan de 
gemeentelijke overheden. 
 
Bij de diaconie komen veel aanvragen van bovengenoemde instellingen uit het hele land binnen, om 
financiële steun. Er wordt van meerdere kanten voor gepleit om de centra in de naaste omgeving financieel te 
steunen, zodat het te overzien is en de hulp niet te veel versnipperd wordt. 
 
Voorgenomen activiteiten: 
-  Aandacht vestigen op de verslavingsproblematiek middels voorlichting. Deze voorlichting zal ook 

gericht moeten zijn op preventie. 
 
 
11. ETNISCHE MINDERHEDEN  
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
Onze samenleving is een pluriforme samenleving geworden waar verschillende culturen, levensstijlen en 
godsdiensten naast elkaar leven. Deze verschillen in culturen, godsdiensten en gewoonten veroorzaken vaak 
onbegrip. De allochtone burgers (mensen met een niet Nederlandse achtergrond) leven vaak in hun eigen 
groep, integratie met de autochtone burgers (de oorspronkelijke Nederlandse bewoner) blijkt vaak moeizaam 
te verlopen. Aanpassing en opgaan in de samenleving komen als belangrijk zijnde naar voren, maar dit kan 
alleen als de eigen identiteit behouden kan worden. Aanvaarding van verschillende culturen kan voor de 
samenleving zeker een verrijking betekenen. 
In grotere gemeenten lopen de ouderen binnen allochtone groepen tegen problemen op. Deze ouderen 
hebben vaak beperkte financiële mogelijkheden. Vanwege de kinderen gaan ze, hoewel ze vaak graag willen, 
niet terug naar hun geboorteland. Ook is het in onze cultuur niet (meer) gebruikelijk dat de kinderen de zorg 
voor de ouders op zich nemen. 
Binnen de gemeente Nijverdal leven verschillende groepen allochtonen. Vanuit de diaconie zijn er tot op 
heden geen stappen ondernomen om gericht contact te leggen met deze medeburgers.  
 
In de oorsprong van het diaconaat vanuit het Oude Testament staan bevrijding, verbond, gerechtigheid en 
barmhartigheid centraal. Nu onze samenleving verhardt en racisme de kop op steekt, is het van belang om in 
contact te treden met de allochtone bevolkingsgroepen, om zo inzicht en begrip te krijgen voor elkaars 
culturen. 
 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  De diaconie zal trachten contact te zoeken met vertegenwoordigers van allochtone groepen binnen 
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Nijverdal om op basis van wederkerigheid na te gaan wat wij voor elkaar kunnen betekenen en op 
welke wijze daaraan gestalte kan worden gegeven. Dit dient bij voorkeur samen met andere kerkelijke 
gemeenten plaats te vinden in de vorm van een overlegplatform. 

- Binnen de kerkelijke gemeente zal de nodige voorlichting worden gegeven over de verschillende 
culturen en godsdiensten, gericht op het actief laten meedoen van gemeenteleden. 

- Aansluiten bij (landelijke) acties tegen racisme en discriminatie. 
 
 
12. VLUCHTELINGEN/ASIELZOEKERS 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
De laatste jaren is Nederland in toenemende mate geconfronteerd met de komst van vele vluchtelingen en 
asielzoekers. Deze toeloop is zodanig groot geworden dat de overheid maatregelen heeft genomen om deze 
toeloop drastisch in te perken. Over de aard van deze beperkende maatregelen wordt verschillend gedacht. 
De vluchtelingen/asielzoekers volgen een juridische procedure die er op gericht is uitsluitsel te krijgen of ze 
mogen blijven of niet. De overheid richt zich met de procedure op het internationale vluchtelingen verdrag. 
Volgens de door de overheid gehanteerde interpretatie van dit verdrag is de grote meerderheid van de asiel-
aanvragers geen vluchteling en wordt hun aanvraag afgewezen. Het is de taak van het diaconaat om op te 
komen voor de belangen van mensen op de vlucht, want staat er in de Bijbel niet: "als een onder u geboren 
Israëliet zal de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft en gij zult hem liefhebben als uzelf want gij zijt vreem-
deling geweest in het land Egypte" (Lev. 19:33).  
  
In Nijverdal zijn sinds enige tijd vluchtelingen en statushouders gehuisvest, die begeleid worden door 
vrijwilligers. Verwacht mag worden dat in de komende jaren meerdere vluchtelingen in Nijverdal een woning 
krijgen toegewezen. 
 
 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  Voorlichting geven binnen de kerkelijke gemeente over de vluchtelingen en statushouders, m.b.t. 

procedures voor toelating etc. 
-  Proberen duidelijkheid en respect te krijgen voor elkaars culturen. 
-  Indien er behoefte bestaat, een contactochtend/middag organiseren. 
- Samenwerking met Vluchtelingenwerk 
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13. ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ZWO) 
 
13.1.     Inhoud en doelstelling: 
        De commissie ZWO   heeft de opdracht om -onder verantwoordelijkheid van de diaconie van de 
        Protestantse Gemeente Nijverdal-   de gemeente te informeren over en te motiveren tot  
        de volgende taken: 

• Zending:  Overzeese partnerkerken steunen, op basis van overleg en samenwerking, met de opdracht om 
het evangelie door te geven. 

• Werelddiaconaat: Partnerkerken en partnerorganisaties steunen bij het uitvoeren van diaconale taken, als 
antwoord op de noden in de wereld. 

• Ontwikkelingssamenwerking:   Werken aan structurele verbeteringen en duurzame oplossingen, in 
samenwerking met ontwikkelingslanden. 

 
       Verder is de taak van de commissie om de diaconie te adviseren bij het optimaal  verdelen van de  
       beschikbare gelden. 
 
13.2.     Huidige vormgeving: 
Hierbij is de samenstelling van elke commissie afzonderlijk ongewijzigd gelaten,  
         waardoor de huidige ZWO commissie een dagelijks bestuur heeft met een voorzitter, een secretaris 
         en een penningmeester.  
 
Voorgenomen actviiteiten: 

Elk jaar wordt door de ZWO commissie een jaarprogramma opgesteld met de volgende meest 
belangrijke aandachtspunten  en  activiteiten.  

• Het mede organiseren van een kerkdienst in het kader van de Zending.( collectezondagen) 

• Het zorgen voor opbrengst en inning van gelden t.b.v. Missionair en Diaconaal Aandeel Buitenland. 

• Het organiseren van schrijfacties met Pasen, waarbij gemeenteleden een kaart kunnen sturen naar 
gewetensgevangenen over de hele wereld en met Advent een handtekeningenactie voor een bepaald 
doel. 

• Het mede organiseren van kerkdiensten in het kader van Werelddiaconaat. 

• Het promoten van Zending- en Werelddiaconaatcollectes  d.m.v. foldermateriaal en informatie in het 
kerkblad “Samen Verder”, alsmede gebedsintenties. 

• Het versturen van acceptgirokaarten aan alle leden, alsmede het afhandelen van de ontvangen collectes. 

• Naast  het ondersteunen van hulporganisaties, zoals Kerk in actie, Solidaridad en Amnesty International, 
willen wij zoeken naar een zelfstandig te ondersteunen project. Hieraan zal  het gehele jaar, als rode 
draad van  activiteit, de nodige aandacht  worden gegeven. Het project zal in overleg met de Diaconie en 
het Landelijk of Regionaal dienstencentrum worden uitgezocht. 

• De organisatie van de ZWO commissie zal worden aangepast, waardoor er een volledig geïntegreerde 
       commissie ontstaat  die past binnen de toekomstige organisatie structuur van de PKN in Nijverdal. 
       Informatie aan belijdeniscatechisanten over werk en doelstelling van de ZWO. 
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14. DIACONALE VORMING EN TOERUSTING 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
In het diaconaat gaat het om mensen, die in de knel zitten of onder druk leven. Dat zijn er velen en het kan 
iedereen treffen. Voor de kerk geldt de opdracht van haar Heer: dat wij er zijn voor elkaar, door nood te 
verlichten en onrecht tegen te gaan. Diaconaat heeft met mensen te maken, net als vroeger, maar nu werkt 
het soms wat anders. Het ging en gaat in het diaconaat altijd om barmhartigheid, vaak via financiële hulp. Er 
zijn nieuwe noden en nieuwe groepen mensen die bekneld raken, zoals asielzoekers, daklozen, verslaafden, 
terwijl zij en anderen door bezuinigingen veel minder en zelfs te weinig zorg krijgen.  
Diaconaat vandaag betekent oog en oor hebben voor mensen in de knel, luisteren naar hun verhalen en 
inspelen op hun mogelijkheden. Diaconaat is: kiezen en delen. Dit betekent dat kennis hebben van en oog 
hebben voor de nood van groepen mensen of individuen van belang is om het diaconaat zo goed mogelijk 
gestalte te kunnen geven. Dit betekent dat vorming en toerusting van zowel diakenen als gemeenteleden van 
belang zijn en blijven. 
Landelijk is er ondersteuning voor wat er plaatselijk gebeurt. Consulenten voor diaconaal en maatschappelijk 
activeringswerk zijn daarmee dagelijks bezig.  
 
Landelijk zijn er de volgende organen die zich op velerlei terrein bezighouden met diaconaal werk en middels 
de organisatie van landelijke dagen of cursussen vorming en toerusting van diakenen verzorgen: 
- Landelijk Diensten Centrum SoW kerken 
  Postbus 8504 3503 RM  UTRECHT 
  Tel 030 – 880 18 80 
  www.Sowkerken.nl 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  Diakenen worden voor zijn/haar specifieke terrein regelmatig in de gelegenheid gesteld een stuk 

vorming en toerusting te ontvangen. O.a. via het tijdschrift Diaconia.  In dit verband zou vaker een 
beroep kunnen worden gedaan op diaconaal consulenten. 

-  Binnen de gemeente is en blijft toerusting en vorming evenzeer van belang. In o.a. wijkavonden en 
kringwerk zou diaconaat vaker aan de orde kunnen komen. 

 
15. OVERLEG ANDERE KERKEN EN MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
In dit beleidsplan is al eerder aan de orde gekomen dat krachtenbundeling gewenst is om een gesteld doel te 
kunnen verwezenlijken. Ook kan krachtenbundeling gewenst zijn om versnippering van menskracht of 
middelen te voorkomen.  
Vanuit de Raad van Kerken Hellendoorn wordt jaarlijks de Paaspakkettenactie, Sinterklaasactie en 
Kerstpakkettenactie georganiseerd. De diaconie is hier volop bij betrokken. 
Met maatschappelijke instellingen en de gemeente Hellendoorn bestaan reguliere kontakten.  
Binnen de burgerlijke gemeente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke diaconieën en caritas. 
 
Tevens is een Hulpfonds actief waarin de diaconieën zitting hebben. 
Het Hulpfonds is uitvoerend orgaan in samenwerking met de diaconieën. 
Tevens is het Hulpfonds het eerste aanspreekpunt van de woningstichting Reggewoon bij huisuitzetting. 
Ook is er een Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) actief binnen de gemeente Hellendoorn die d.m.v. 
vrijwilligers mensen die in financiële  problemen zijn gekomen via het zogenaamde schuldhulpmaatje tracht de 
zaken weer op de rails te krijgen. 
Een aantal jaren geleden is de Voedselbank Hellendoorn opgericht. Deze instelling verstrekt wekelijks aan 
globaal 60 tot 80 gezinnen een voedselpakket. 
Ook is er de Huiskamer opgericht waar mensen die zich eenzaam voelen kunnen langskomen voor een kop 
koffie en een gesprek. 
 
 
 
Voorgenomen activiteiten: 
- Samenwerken met de Raad van Kerken Hellendoorn met de genoemde acties 
- Samenwerken met het Hulpfonds 

http://www.sowkerken.nl/
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- Samenwerken met Stichting Boom 
- Samenwerken met de Voedselbank 
- Samenwerken met de Huiskamer 
 
 

16. Groene Kerk 
Onder leiding van een aantal diakenen is een groep vrijwilligers bezig onze kerk groener te krijgen. Zij 
proberen maatregelen aan te dragen waardoor er minder energie gebruikt gaat worden.Tevens wordt door 
hen een aantal kerkdiensten (Thema diensten) mede georganiseerd. Onderhouden van contacten met 
gemeente(Platform Duurzaam Hellendoorn),  I.V.N, Groene kerken Nederland, Raad van Kerken, verder 
willen we ook samenwerken met mogelijke andere partijen die op onze paden komen. 
 
Voorgenomen activiteiten: 
-  kerkdienst in de week van de duurzaamheid (oktober) of tijdens warme truienzondag (februari) 
-  “bewustwording” is één van de belangrijkste zaken waar we mee bezig zijn. (Denk aan de themadiensten, 
omgekeerde collecte (!!), stukjes in kerkblad enz. film over duurzaamheid, Rentmeesterschap, Eerlijke handel 
is groen, is Fair Trade, hoort bij rechtvaardigheid) 
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17. PUBLICITEIT 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
Twee overwegingen zijn van belang om als diaconie aandacht te schenken aan publiciteit. De eerste 
overweging is, dat het voor de gemeente van belang is om te weten wat de diaconie doet en waarop zij kan 
worden aangesproken (informatie). Een tweede overweging is, dat op deze manier de gemeente - als 
diaconale gemeente - beter betrokken kan worden bij het werk van de diaconie (communicatie). 
 
Voorgenomen activiteiten: 
 
-  Binnen de diaconieën krijgen enkele diakenen als speciale taak het afstemmen c.q. verzorgen van de 

gezamenlijke publiciteit; 
-  Een (verkorte) versie van jaarrekening en begroting worden jaarlijks in het kerkblad Het Kerkvenster  

en op de website van de kerk gepubliceerd; 
-  Meer algemene artikelen over diaconaat publiceren, zowel in het kerkblad Samen Verder als via 

publicatieborden in de diverse kerkgebouwen en de website. 
 
18. FINANCIËN DIACONIE 
 
Beschrijving en beleidsvisie/uitgangspunten: 
 
Van oudsher is de taak van de diaconie het lenigen van de materiële nood, terwijl de predikanten en 
ouderlingen er waren voor de geestelijke nood. De diaken ervaart steeds vaker, dat achter materiële zorgen 
veelal ook geestelijke zorgen schuil gaan. Toch ligt het hoofdaccent nog wel op de hulpverlening. Daar is geld 
voor nodig. 
 
De diaconie is verantwoordelijk voor een goed beheer van de diaconale gelden. De diaconie verkrijgt haar 
financiën uit de opbrengst van de collectes en giften. Binnen of door de diaconie zijn een aantal personen 
aangewezen als de zogenaamde geldtelploeg. Zij tellen op de maandag de opbrengst van de collectes en 
brengen met twee personen deze opbrengst naar de bank. 
Jaarlijks wordt een resultatenrekening, balans en begroting opgesteld, waarin aangegeven wordt aan welke 
zaken men geld denkt te moeten besteden.  
 
Bij het terugzien op een seizoen zullen steeds de volgende vragen worden gesteld: “Wat is gedaan, was het 
goed, wat was daarvan het gevolg? Wat was niet goed of voldeed niet, waarom en waar ging het niet? Hoe  
kan dat verbeterd worden of moet dat voorlopig blijven rusten of beëindigd worden? Wat zijn er voor nieuwe 
ontwikkelingen, waar we aandacht aan moeten besteden?” 
 
Bij het opstellen van de begroting moet rekening gehouden worden met de volgende vragen: 
-  Aan welke instellingen, stichtingen, verenigingen en projecten deelt de diaconie uit van haar middelen? 
-  Gaat het om diaconale taken of gaat het vanzelf door, omdat het altijd zo geweest is of zo gegroeid is? 
-  Ontvangen ze geldmiddelen naar behoefte of noodzaak of omdat het de verdeling zo mooi maakt? 
-  Treedt de diaconie op als doorgever van de kerkelijke gemeente of maakt ze zelf uit wie wat ontvangt en 
hoeveel? 
-  Welke mensen zijn er verder nog, waar niet direct financiën voor aanwezig zijn en hoe groot is het  
   bedrag dat deze mensen nodig hebben? 
-  Is het geld veilig ondergebracht? 
 
Jaarlijks wordt er een collecteplan opgesteld door de diaconie, dat in overleg met de kerkrentmeesters en 
Kerkbestuur wordt ingeroosterd. 
 
Door middel van informatie via het kerkblad, collectefolders, afkondigingen e.d. wordt de gemeente zoveel 
mogelijk geïnformeerd over doeleinden waarvoor wordt gecollecteerd. Via het kerkblad wordt de gemeente op 
de hoogte gehouden van de opbrengsten van de collectes. 
 
Het beheer van de financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester en jaarlijks beoordeeld 
door enkele deskundige gemeenteleden of een externe accountant. 
De penningmeester heeft voor het aangaan van verplichtingen de toestemming nodig van de complete 
diaconie (vastgelegd in de notulen) of via getekende mandatering door voorzitter en scriba. 
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Voorgenomen activiteiten: 
 
-  Jaarlijks komen tot collecterooster; 
- Overleg met de kerkrentmeesters over het te verwachten probleem met de banken m.b.t. het 

aanleveren van contante collecteopbrengsten 
 
 
 
18. CRITERIA VOOR BEOORDELEN AANVRAGEN 
 
De diaconie heeft een beleid ontwikkeld waarbij (financiële) steun verleend wordt aan projecten en 
groeperingen in binnen- en buitenland. Te denken valt aan ontwikkelingsprojecten, directe noodhulp, opvang 
drugsverslaafden, bijstandsmoeders, WIA-ers etc. 
Daarnaast wordt de diaconie direct (door individuen in nood) of indirect (vanuit de omgeving van een 
noodlijdend gezin) benaderd voor steunverlening. Het betreft in dit geval meestal gemeenteleden of in ieder 
geval inwoners van Nijverdal; 
De diaconie kan verder rekenen op een jaarlijkse stroom van verzoeken om ondersteuning van vele 
organisaties. Het is duidelijk dat juist ook vanuit van andere goede doelen organisaties, diaconieën steeds 
indringender en professioneler worden benaderd. 
 
Om in deze materie enige ordening te kunnen aanbrengen, is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben 
van hoe we kunnen komen tot een vaststelling van criteria: welke activiteiten kunnen wel en welke activiteiten 
kunnen niet door de diaconie worden ondersteund. 
 
Daartoe moeten een aantal zaken worden vastgesteld: 
a. Behoort de aanvrager of aanvraag tot de doelgroep en betreft het een activiteit die we als diaconie 

willen ondersteunen; 
b. Toetsing vindt plaats in het hulpfonds waarin de gezamenlijke diaconieën uit de gemeente hun 

verantwoordelijkheid hebben; 
c. Betreft de hulpverlening een schenking of een renteloze lening ? 
 
Voor het vaststellen van de doelgroepen dient uiteraard afstemming plaats te vinden met de andere 
onderdelen van het beleidsplan waar het beleid voor de verschillende doelgroepen nader is geformuleerd. 
Voorlopig kunnen we volstaan met onderstaand overzicht waar een poging is gedaan om voor de 
verschillende doelgroepen aan te geven wat we als diaconie kunnen of willen ondersteunen.  
Het past niet bij de aard van het werk van de diaconie om erg harde eisen en criteria te stellen. In zijn  
algemeenheid kan gezegd worden dat: 
 

a. we niet alles en iedereen kunnen steunen; dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt; 
b. de doelgroepen vooral ook bepaald worden door wat we binnen onze gemeente aantreffen (hadden 

we b.v. ook een gevangenis dan zouden we ook gedetineerden tot een doelgroep moeten rekenen); 
c. voor een directe betrokkenheid het goed is ook tenminste één project te steunen waar we als 

gemeente een bijzondere relatie mee hebben (b.v. vanwege de inzet van een gemeente lid of 
commissie), zoals b.v. Nusfalau en Neubrandenburg; 

d. de advieslijsten, opgemaakt door de landelijke organisaties van de SOW-kerken, belangrijke 
instrumenten zijn voor het maken van verantwoorde keuzes; 

e. individuele ondersteuning daar waar mogelijk in de vorm van renteloze leningen worden verschaft. Dit 
zal in een gesprek met de betrokken persoon nader moeten worden uitgewerkt.   
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18. SAMENVATTING 

doelgroep te ondersteunen activiteiten Opmerkingen 

Langdurig zieken 
Gehandicapten 

- onderhouden contact 
- evt. steunverlening voor aanbrengen voorzieningen, 
voor zover niet vergoed door derden 

Hulpverlening 
alleen individueel toekennen 

Slachtoffers van rampen 
en geweld in binnen- en 
buitenland 

- de diaconie bestemt jaarlijks een aantal collecten 
voor noodhulp 
- keuze maken op grond van advieslijsten 
- daarnaast beperken tot hulpverlening via SOH, St. 
Vluchteling, Rode Kruis of Artsen zonder Grenzen 

via collectes die door 
diaconie worden toegelicht 
tijdens de eredienst 
 

Ouderen   - kerktelefoon aansluiting of digitale ontsluiting 
- organisatie autovervoer naar kerk 
- organisatie van diensten, Avondgebed, Avondmaal 

afhankelijk  van financiële 
mogelijkheden zal diaconie 
bijdragen 

Vluchtelingen/ 
Asielzoekers 

- direct bijdragen aan voorzieningen voor opvang in de 
gemeente Hellendoorn 
- hulp dient aanvullend te zijn aan wat overheid doet 
- diaconie mag nimmer op stoel overheid gaan zitten 

beperken tot 
gemeentegrenzen 

Thuiszorg (Interkerkelijk 
opvangen) 

- beschikbaar stellen van hulp 
- financiële bijdrage voor aanbrengen van voor-
zieningen (voor zover niet gedekt door sociale wetten) 

 

Jongeren  - voorlichting over diaconie 
- direct betrekken bij ZWO activiteiten (b.v. 
fondswerving) 
- stimuleren van door jongeren te verzorgen 
dienstverlening b.v. oppascentrale 

diaconie draagt financieel 
niet bij aan jongerenwerk 
 

Individuele steun-
aanvragen (WAO, 
uitkeringsgerechtigden, etc) 

- steunverlening in de vorm van leningen en 
schenkingen kunnen beschikbaar worden gesteld tot 
een zeker max. 
- evt. overleggen met Sociale dienst Gemeente 
- waar mogelijk verstrekken van leningen 

alle aanvragen moeten in 
dagelijks bestuur diaconie 
worden besproken, en evt. 
in diaconie vergadering 

Projecten in de regio de diaconie beperkt zich wat de steunverlening aan 
projecten betreft tot de Provincie Overijssel. In enkele 
gevallen ook buiten regio. Projecten die bij voorkeur 
zullen worden ondersteund zijn: 
- opvang verslaafden 
- opvang daklozen 
- opvang vluchtelingen 

jaarlijkse bijdrage die op 
basis van jaarverslag en 
jaarrekening jaarlijks wordt 
geëvalueerd; per project 
kan de diaconie een 
contactpersoon aanwijzen. 

Projecten in 
ontwikkelingslanden en 
oorlogsgebieden 

De diaconie steunt alleen projecten die goed zijn 
voorbereid en op de advieslijsten voorkomen. 
Aanvragen vanuit buitenland al of niet via 
gemeenteleden worden pas gehonoreerd na ontvangst 
van goede projectbeschrijving en nadat zekerheid is 
verkregen over zorgvuldige besteding. 
Advisering door deskundigen, evt. gemeenteleden die 
bekend zijn met de situatie ter plaatse is gewenst.  
 

éénmalige bijdragen; 
bij meerjarige verplichtingen 
worden aanvullende eisen 
gesteld b.v. verslaglegging 
en verantwoording 
bestedingen. 
 
 

Etnische minderheden - proberen contact te maken met allochtone groepen  
in Nijverdal 
- voorlichting eigen gemeente 
- kontakten tussen jongeren stimuleren 
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19. AANBEVELINGEN 
 
- Aandacht besteden aan maatschappelijke veranderingen m.b.t. bevolkingsgroepen zoals b.v. 

daklozen, alleenstaanden, asielzoekers, enz. 
- Samenwerken wat betreft acties voor Nusfalau en Neubrandenburg. 
- Afstemming van het collecterooster 
- Afstemmen collectes in de eredienst 

De eerste collecte altijd bestemmen voor de diaconie. 
 
 
20. REFERENTIES/LITERATUUR 
 
- Beleidsplan van de Diaconie 2008 - 2012. 

 


