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Jaarplan 2021/2022  College van Diakenen Protestante Gemeente Culemborg 
 
 
Inhoud: 
 

1. Inleiding: wat zien wij als onze diaconale taak (in binnen- en buitenland) en in welke context 
voeren wij deze uit? 

2. Korte omschrijving van onze jaarlijks terugkerende activiteiten.  
3. Welke ontwikkelingen signaleren we in onze kerkelijke gemeente, in Culemborg, in 

Nederland en wereldwijd en welke invloed hebben deze op het (wereld)diaconale werk? 
4. Welke keuzes maken diaconie, Kerk in Actie Culemborg/ Kerk in Aktie Duurzaam 

(KIAC/KIAD) voor 2021/2022; wat zijn onze speerpunten? 
 
 

1. Inleiding 
 
Het college van diakenen maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Culemborg. Onze 
inspiratiebron bij de uitvoering en ondersteuning van de diaconale activiteiten is het evangelie, van 
waaruit wij ons geroepen weten om - in verbondenheid en samenwerking met anderen - te werken 
aan een vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving, in binnen- en buitenland. Vanuit die 
inspiratie maakt de diaconie keuzes in zowel wat zij doet, als hoe zij het doet. 
 
We hebben ervoor gekozen om onze jaarlijks terugkerende activiteiten zeer bondig te omschrijven 
(paragraaf 2). In de paragrafen 3 en 4 gaan we in op de ontwikkelingen die we als diaconie en 
KiAC/KiAD signaleren en welke consequenties deze ontwikkelingen hebben voor de onderwerpen 
waarop we in 2021/2022 de nadruk willen leggen in onze activiteiten. Daarmee krijgt dit jaarplan 
meer het karakter van een (bondig) beleidsplan, en is het minder een beschrijving van activiteiten. 
We benoemen de gekozen speerpunten in paragraaf 4.  
 
Nadat we blij waren dat we na de integratie van de beide wijkgemeenten in 2019 konden starten 
met een kleine overbezetting aan diakenen en diaconale medewerkers, is de personele bezetting 
inmiddels door regulier verloop gewijzigd. Begin 2021 afscheid van 2 diakenen en een diaconaal 
medewerker en welkom van 1 diaken en een gemeentelid die een specifieke taak voor de diaconie 
gaat uitvoeren.  Medio 2021 nemen we afscheid van twee diaconale medewerkers.  We zetten ons 
in om weer een optimale bezetting te realiseren, waarmee we erin blijven slagen om onze 
activiteiten doorgang te laten vinden. 
 
 
 

2.  Jaarlijks terugkerende activiteiten 
 
Belangrijke thema's in het diaconale werk zijn betrokkenheid creëren en omzien naar de ander. 
Om gemeenteleden te betrekken bij het (wereld)diaconale werk, geven we op verschillende 
manieren informatie (toelichting op de schermen in de kerkdienst rondom collecten, informatie in 
het kerkblad, de weekbrief en/of de website), wordt er voor (wereld)diaconale doelen gecollecteerd 
en stimuleren we gemeenteleden om mee te doen aan activiteiten rondom thema's en projecten 
(bijvoorbeeld duurzaamheid, versturen van Paasgroeten, bezoek aan thema-avonden).  
Omzien naar anderen gebeurt ieder jaar opnieuw op veel verschillende manieren. Vanuit de 
diaconie wordt aandacht besteed aan ouderen in onze gemeente (jaarlijkse kerstgroet, 
paasattentie, vakantieweek Roosevelthuis) en jongvolwassenen (Timon). We zetten ons in voor 
het tegengaan van eenzaamheid en armoede, door (financiële en bestuurlijke) ondersteuning van 
het Inloophuis, door deelname aan de Interkerkelijk Hulpfonds (samen met andere kerken), 
ondersteuning van de stichting Schuldhulpmaatje Culemborg, wekelijkse inzameling voor de 
Voedselbank en via individuele hulpverlening.  
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3.  Ontwikkelingen 
 
Wat is er in de wereld, in ons eigen land en in Culemborg gaande, en welke consequenties hebben 
deze ontwikkelingen voor ons diaconale werk? We schetsen hier een aantal opvallende zaken die 
ons richting geven voor onze plannen voor de komende jaren. Wetend dat dit maar 'een greep' is 
uit alles wat er speelt en dat wij hierin slechts een zeer bescheiden bijdrage kunnen leveren. 
 
We kunnen er niet omheen dat we in 2021/2022 nog steeds te maken krijgen met de gevolgen van 
de coronacrisis voor de samenleving. Grote groepen zijn bang voor werk-en inkomensverlies en/of 
mijden huisarts en ambulante zorg vanwege besmettingsangst. De coronapandemie heeft niet 
alleen gevolgen voor de fysieke gezondheid en economie maar ook impact op de psychische 
gezondheid. 
In de eigen kerkelijke gemeente zien we helaas een teruggang in het kerkbezoek. De gemeente 
'vergrijst'; jongere mensen staan anders in geloof en kerk.  
In Culemborg is – net als in het hele land – sprake van een toenemend aantal mensen/gezinnen 
die financiële problemen ervaren. Mogelijk is dit ten gevolge van de coronamaatregelen nog eens 
versterkt. De armoede op wereldschaal is eveneens onverminderd ernstig. De wereldwijde 
financiële crisis heeft het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking doen afnemen. Inwoners van 
ontwikkelingslanden zijn hiervan de dupe.  
In Nederland is een grote transitie doorgevoerd in de zorg. Dit heeft gevolgen voor mensen die 
zorg nodig hebben: ouderen, mensen met een psychische/psychiatrische aandoening of handicap, 
gezinnen met kinderen met een aandoening of probleem. Ook in Culemborg kunnen mensen 
hierdoor in de problemen raken. 
Nederland, Europa en de wereld hebben in 2020 ten gevolge van de coronapandemie een daling 
gezien in het aantal vluchtelingen. Als die situatie zich normaliseert zullen we weer te maken 
krijgen met een steeds groter wordend aantal vluchtelingen. Door politieke ontwikkelingen en ook 
door klimaatveranderingen in diverse delen van de wereld zoeken mannen, vrouwen en kinderen 
een veilig heenkomen. Door armoede zoeken mensen een bestaan met meer zekerheid en 
welvaart. 
Wereldwijd is er een toenemende aandacht voor de klimaatverandering. Steeds meer wordt 
ingezien dat het menselijk gedrag gevolgen heeft voor de gezondheid van de aarde. Hierbij lijken 
steeds meer mensen bereid om ook het eigen gedrag aan te passen.  
 
 

4.  Speerpunten 
 
Bovenstaande ontwikkelingen brengen ons tot het aanbrengen van vijf speerpunten in het 
(wereld)diaconale werk in 2020: 
 

l Armoedebestrijding 
We merken dat er steeds vaker een beroep gedaan wordt op de diaconie en/of het Interkerkelijk 
Hulpfonds omdat mensen in of buiten onze gemeente in financiële problemen zitten. 
Schuldhulpmaatje Culemborg heeft steeds meer vrijwilligers nodig om verzoeken om onder-
steuning te kunnen honoreren.  
Het NIBUD verwacht dat de coronacrisis een hoop gezinnen zal raken, waardoor, na een aantal 
jaren van daling, het aantal kinderen dat opgroeit in armoede weer zal toenemen.  
Daarom blijft armoedebestrijding ook in 2021/2022 hoog op de agenda staan van de diaconie.  
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de 
zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. 
In dit kader continueren we in 2021 de activiteit waarbij kinderen die in Culemborg in armoede 
opgroeien, aan het begin van de zomervakantie een rugzak met binnen- en buitenspeelgoed 
krijgen. Tevens willen we een aantal van deze kinderen de mogelijkheid bieden om met de 
Stichting Betuwse zomerkampen een week op kamp te gaan in de zomervakantie.   
Het Noodfonds zal in 2020 doorgaan met het proberen te voorkomen dat mensen in de schulden 
komen, dit door renteloze leningen te verstrekken aan betrokkenen zodat ze niet in de schulden 
terecht komen, bijvoorbeeld bij overbrugging van aanvragen uitkeringen, bijstand en dergelijke.  
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Als er in het kader van het Noodfonds in 2020 een beroep op de diaconie wordt gedaan, dan 
zullen we in samenwerking met het Interkerkelijk Hulpfonds en de Stichting Schuldhulpmaatje 
Culemborg, het Noodfonds ondersteunen. 
Bestaande activiteiten zetten we voort of worden na evaluatie verminderd, uitgebreid of gestopt.  
De ontwikkeling van nieuwe initiatieven wordt overwogen. 
 
 

l  Aandacht voor mensen uit onze gemeente met zorgbehoefte 
De diaconie wil dat mensen uit onze gemeente een aanspreekpunt en/of verwijspunt hebben waar 
zij terecht kunnen als zij in de problemen komen door de veranderingen en de bezuinigingen in de 
zorg. Concrete vragen hierover zijn bij de diaconie tot nu toe nog niet binnengekomen, maar we 
houden er rekening mee dat mensen in 2021/2022 benodigde zorg niet meer volledig zelf kunnen 
betalen. Als in dit kader een beroep op de diaconie wordt gedaan, dan zullen we naar mogelijk-
heden zoeken om hieraan bij te dragen. 
 
 

l Betrokkenheid bij mensen wereldwijd (KiAC/Groene kerk)  
  
Komend jaar gaan we het project in India afronden. In dit project ondersteunen we een drietal 
organisaties: Priscilla, Casa en Cards. Deze richten zich op het verbeteren van de positie van de 
vrouw, het verminderen van kinderarbeid en Dalit-kinderen ondersteunen die buiten het 
kastesysteem vallen. 
In 2021 willen we ook een nieuw land kiezen als hoofdthema voor ons project. Belangrijk blijft 
hierbij de doelgroep kinderen in de leeftijd van 8 tot 20 jaar, omdat “investeren“ in deze leeftijds-
groep heel veel effect voor de verdere levensloop. 
Ook blijft centraal staan het geven van duidelijke informatie aan de gemeente. Dit doen we door 
informatie te geven bij de collectes en het vertonen van beeldmateriaal in de diensten en 
regelmatig de voortgang van onze projecten te melden. 
Ondanks een kleine bezetting – de werkgroep heeft nog steeds geen vaste voorzitter en 
secretaris – lukt het om toch aandacht kunnen blijven vestigen op mensen ver weg. 
Medio 2020 zijn de werkgroepen KiAC en KiAD als gevolg van onvoldoende bezetting gezamenlijk 
gaan opereren. In het verlengde daarvan is de naam nu ook KiAC/Groene Kerk, en hebben we ook 
een logo gemaakt dat deze integratie symboliseert. 

 
 

l Duurzaamheid 
 
Bij de integratie van de twee werkgroepen, hebben we tevens gekozen voor een nieuwe naam en 
is KiAD vervangen door Groene Kerk. Hierbij blijven alert op de initiatieven en ontwikkelingen die 
er zijn op het gebied van duurzaamheid in Culemborg en dit vorm te geven in de Groene Kerk-
dienst. De werkgroep blijft zich erop richten mensen bewust te maken van de eigen invloed en 
gedrag om invulling te geven aan het rentmeesterschap en het beheer van de schepping. Als 
thema hebben we voor 2021 gekozen “Geld”. Verder willen we komend jaar meer aandacht geven 
aan de kerktuin bij de Open Hof, en willen we een rondleiding organiseren in de biologische 
stadsboerderij Caetshage. 

 
 

l Financiële uitgangspunten en uitdagingen (Diaconie en KiAC) 
 
De diaconie heeft in 2019 beleid vastgesteld op het gebied van vermogensbeheer. In dit beleid 
wordt aandacht besteed aan de hoogte van het rendement (zodat de baten gebruikt kunnen 
worden voor het diaconale werk), het sociaal/eerlijk gehalte van de ‘belegging’ (zodat het 
vermogen bijdraagt aan een meer rechtvaardige en duurzame samenleving) en het risicoprofiel.  
In 2021 wordt dit beleid verder invulling gegeven door o.a. het openen van een betaal- en 
spaarrekening bij Triodos Bank. Ook wordt in 2021 een deel van het vermogen meer sociaal/ 
duurzaam belegd, onder andere via platforms zoals Lendahand.  
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In de begroting 2021 is ca. 63% van de begrote doeluitgaven gericht is op het buitenland en 37% 
op het binnenland. De verhouding wijkt daarmee af van de verdeling 2/3 – 1/3 die tot en met 2019 
werd gehanteerd. Dit hangt enerzijds samen met de deels vaste uitgaven aan de kant van 
‘binnenlandse doelen’ en de nieuw in de begroting opgenomen inkomsten en uitgaven t.b.v. de 
voedselbank. 


