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Jaarplan 2020 College van Diakenen 
 
 
 
 
Gemeentediaconaat: 

• Voor 2020 wordt weer een lijst van vrijwilligers opgesteld die onze ouderen van en naar de kerk 
vervoeren. 

• We attenderen onze gemeenteleden erop dat de mogelijkheid bestaat voor een (aangepaste) vakantie. Dit 
zal uitgebreid in de Ontmoeting worden vermeld. 

• Iedere 1e zondag van de maand worden er wenskaarten in de kerk neergelegd. Hierop kan ieder 
gemeentelid zijn/haar naam zetten. Deze kaarten worden vervolgens door de contactpersonen naar onze 
gemeenteleden gebracht die ziek zijn of als er een bijzondere gelegenheid is. 

• We verzorgen het aanbieden van een kaars bij de doop aan doopouders en bij een huwelijk aan bruid en 
bruidegom. 

• Ook in 2020 worden er kerstkaarten gemaakt die samen met de kerstattenties aan de 80+-ers worden 
uitgereikt. 

• Eén diaken coördineert de activiteiten bij rouw  en trouwdiensten, zoals: de communicatie met de 
commissie Multimedia over de Kerk-TV, het vermelden van gegevens op de website en het later 
aanbieden van een dvd aan de familie. 

• Er is één diaken aanwezig tijdens rouw- en trouwdiensten. 
 
Jeugddiaconaat: 

• Kinderen van de oudste groepen van de basisschool helpen als ”hulp van de zondag” de diakenen tijdens 
de zondagsdienst. 

 
KerkTV: 

• We verzorgen KerkTV voor wie niet naar de kerkdienst kan komen. 

• We coördineren de verspreiding van de wekelijkse Nieuwsbrief ondermeer bij leden die een KerkTV 
aansluiting hebben. Deze verspreiding wordt gedaan door vrijwilligers. 

 
Heilig Avondmaal: 

• We maken de Avondmaalstafel gereed en reiken wijn / druivensap aan. 

• Op speciaal verzoek verzorgen we het avondmaal thuis. 

• Gezamenlijk wordt, op initiatief van de HGO-H en te beluisteren via de kerkradio van de HGO-H, op een 
aantal zondagen in het jaar de Avondmaalsviering in de huiskamer op de eerste etage van de Wulverhorst 
gevierd. Contactpersonen / ouderlingen leveren hiervoor de menskracht. 

• We organiseren huisavondmaal voor bewoners van de Schoutdreef. 
 
Overleggen: 

• De diaconie belegt maandelijks een vergadering (m.u.v. de zomervakantie) en de kerkenraads-
vergaderingen worden zoveel als mogelijk door alle diakenen bijgewoond. 

• In onderling overleg wonen twee diakenen bij toerbeurt twee keer per jaar de formele Pastoraatsavonden 
van het Ontmoetingsteam bij. 

• Eén diaken heeft zitting in de Kleine Kerkenraad. 

• Eén diaken is de schakel vanuit de Diaconie van en naar de commissies ZWO/KiA en Multimedia. 

• Ook in 2020 worden wanneer dat nodig is signalen over ons werkterrein doorgeven aan de 
Participatieraad Oudewater. 

• We nemen deel aan bijeenkomsten van het zgn. sociale domein waarvoor we door de gemeente 
Oudewater of het Stadsteam Oudewater worden uitgenodigd. 

 
 

Diaconie      Protestantse  

 
Gemeente       Oudewater 
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3-luikoverleg:  

• Eén keer per jaar is er een “3-luik” overleg met alle diakenen van de PGO, de HGO-H en de RK Parochie. 
Ook de Ambassade van het Koninkrijk van God wordt hiervoor uitgenodigd. Wanneer nodig zijn er 
daarnaast ook overlegmomenten en contacten in kleinere samenstelling over specifieke onderwerpen / 
situaties. 

• In december, periode vóór Kerst, verzorgen we supermarkt cadeaukaarten van de Coop voor inwoners uit 
Oudewater met een minimum inkomen en voor de adressen van de Voedselbank Oudewater. 

• Nieuw ingekomen statushouders (vluchtelingengezinnen) bieden we weer een caravanvakantie aan. 

• We zijn actief betrokken’ bij SchuldHulpMaatje, een organisatie met getrainde vrijwilligers om mensen met 
financiële problemen te helpen. We doen dit in samenwerking met de diaconieën van de andere kerken. 

 
Collecteren/Giften/bijdragen: 

• We verzorgen het inzamelen en opbergen van gaven (collecteren). 

• Diversen instanties ontvangen van ons giften. Selectie vindt plaats volgens een aanwezige doelenlijst. 

• We streven er naar om met andere commissies/werkgoepen in 2020 weer activiteiten voor een goed doel 
te organiseren. Doelstelling is gemeenteleden hier zoveel als mogelijk is bij te betrekken. Er zal opnieuw 
met de Diaconale Actiedag geld ingezameld worden voor een nader te bepalen doel. 

• Onze penningmeester is aanspreekpunt voor ANBI-zaken (Algemeen Nut Bijzondere Instellingen) t.w. 
belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. 

 
Overig: 

• Voor het verlenen van individuele hulp aan gemeenteleden en niet gemeenteleden blijven we open staan. 
Hiervoor hebben we ook een noodfonds in het leven geroepen. 

• Het College van Diakenen neemt, indien mogelijk, deel aan activiteiten die gericht zijn op het bevorderen 
van het maatschappelijk welzijn of ondersteunt deze. 

• Op nationale ziekenzondag regelen we in samenwerking met de Zonnebloem dat er in de kerkzaal 
fruitbakjes staan en dat deze na de dienst door gemeenteleden bij mensen worden bezorgd die op dat 
moment ziek zijn. 

• We brengen diaconale activiteiten onder de aandacht in de Ontmoeting, op de PGO website, via de 
beamer en KerkTV en in de wekelijkse Nieuwsbrief. 

• Door de Stichting Ouderenzorg Oudewater is in Oudewater het “aanschuifdiner” opgezet dat eens per 
maand, in de regel op de laatste woensdag, plaatsvindt in de Wulverhorst. We blijven dit aanmoedigen en 
ondersteunen indien nodig met publiciteit. 

• We hebben de intentie om ook in 2020 weer een Diaconale Actiedag te organiseren. De vorm van de dag 
wordt in de loop van het jaar bepaald. Het doel van de actiedag is om mensen met elkaar te verbinden en 
te onmoeten.  

• De diakenen nemen initiatieven voor informele contacten / gesprekken met gemeenteleden. 

• Ook in februari 2020 organiseren we een stamppotmaaltijd. 

• Met het in 2011 ondertekenen van het Charter van Groningen heeft de PGO zich verbonden aan de 
Stichting INLIA. Door één of meerdere publicaties en het doen van een gift ondersteunt de diaconie het 
werk van deze organisatie voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. 

• In de loop van 2020 zal de mogelijkheid worden onderzocht om in de adventstijd een zgn. openhuis 
activiteit te organiseren. 


