Jaarplan 2018 College van Diakenen Protestantse Gemeente te Culemborg

Inhoud:
 Inleiding: wat zien wij als onze diaconale taak (in binnen- en buitenland) en in welke context
voeren wij deze uit?
 Korte omschrijving van onze jaarlijks terugkerende activiteiten.
 Welke ontwikkelingen signaleren we in onze kerkelijke gemeente, in Culemborg, in
Nederland en wereldwijd en welke invloed hebben deze op het (wereld)diaconale werk?
 Welke keuzes maken diaconie, KiAC en KiAD voor 2018; wat zijn onze speerpunten?
 Adviezen en koers vanuit Themagroep Diaconaat ten behoeve van toekomst PKNgemeente Culemborg.

1. Inleiding
Het college van diakenen maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Culemborg, die bestaat uit
de wijkgemeenten Open Hof en Barbara. 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 - in binnen- en buitenland te werken aan
gerechtigheid en vrede. Vanuit die inspiratie maken diaconie en de werkgroep Kerk in Actie
Culemborg dit werk concreet en zichtbaar, binnen en buiten onze wijkgemeenten.
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 2018 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. In paragraaf 5 wordt de koppeling gemaakt
met de toekomstige adviezen van de Themagroep Diaconaat, welke in opdracht van de AK een
advies heeft opgesteld.
We zijn blij dat we -met de aanhoudende onderbezetting t.a.v. het aantal diakenen- erin blijven
slagen om zo veel als mogelijk 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 en/of folders 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 kwetsbare jongeren (Timon). We zetten ons in voor
het tegengaan van eenzaamheid en armoede, door (financiële en bestuurlijke) ondersteuning van
het Inloophuis, door deelname aan de diaconale contactgroep (samen met andere kerken),
ondersteuning van de stichting Schuldhulpmaatje Culemborg, wekelijkse inzameling voor de
Voedselbank en via individuele hulpverlening.

1

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 het komend jaar. Wetend dat dit maar 'een greep' is uit
alles wat er speelt en dat wij hierin slechts een zeer bescheiden bijdrage kunnen leveren.
In de eigen kerkelijke gemeente zien we 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. 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 te maken met een steeds groter wordend aantal
vluchtelingen. Door politieke ontwikkelingen 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 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 zes speerpunten in het
(wereld)diaconale werk in 2018:
 Armoedebestrijding
Sinds een jaar of twee hebben we gemerkt dat er steeds vaker een beroep gedaan wordt op de
diaconie en/of de diaconale contactgroep omdat mensen in of buiten onze gemeente in financiële
problemen zitten. Schuldhulpmaatje Culemborg heeft steeds meer vrijwilligers nodig om verzoeken
om ondersteuning te kunnen honoreren. Daarom blijft armoedebestrijding ook in 2018 hoog op de
agenda staan van de diaconie. Bestaande activiteiten zetten we voort of worden uitgebreid;
ontwikkeling van nieuwe initiatieven wordt overwogen (denk aan: bijdragen aan Voedselgroep
Culemborg, vakanties voor arme gezinnen). Het Noodfonds zal in 2018 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. Dit in samenwerking met de
diaconale contactgroep en Stichting Schuldhulpmaatje Culemborg.
 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 binnen gekomen, maar we
houden er rekening mee dat mensen in 2018 benodigde zorg niet meer volledig zelf kunnen
betalen. In 2018 zoeken we mogelijkheden om hieraan bij te dragen.


Betrokkenheid bij mensen wereldwijd (KiAC)

 Over buitenland: Sinds september 2016 vraagt KIAC speciale aandacht voor de
Karamojong jongeren in Oeganda. Begin 2017 werd een plan van aanpak opgesteld om in
de periode tot eind 2018 Oeganda regelmatig in het spotlicht te plaatsen, zodat er meer
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verbondenheid ontstaat van de gemeente met het land en volk van Oeganda. In de Open
Hof wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beeldmateriaal om de collectes toe te
lichten. Er wordt geprobeerd de informatie m.b.t. Oeganda steeds uit een andere
invalshoek te belichten om te voorkomen dat we in herhaling vervallen.
Het is verheugend dat we ondanks het feit dat de KIAC-groep geen vaste voorzitter en
secretaris heeft toch aandacht kunnen blijven vragen voor dit project.
 Duurzaamheid (KiAD)
De christelijke opdracht tot rentmeesterschap betekent o.a. dat we vorm en inhoud moeten geven
aan duurzaamheid. Al in 2015 hebben we de zes dimensies van de ‘groene kerk’ globaal aandacht
gegeven. In 2018 willen we twee van deze thema’s verder verdiepen. Bij ‘energie en klimaat’ willen
we o.a. bereiken dat de Algemene Kerkenraad een doelstelling vaststelt voor de reductie van CO2uitstoot in (bijv.) 2020 door de eigen kerk. Bij ‘schepping en natuur’ willen we gemeenteleden
letterlijk in beweging krijgen, met een wandeling in de uiterwaarden, het plukken van fruit en een
rondleiding door de kerktuin. Op deze wijze willen we een beroep blijven doen op zowel de kerk als
de gemeenteleden om zich in te zetten voor het behoud van onze aarde en haar bewoners.
 Financiële uitgangspunten en uitdagingen (Diaconie en KiAC)
De diaconie hanteert een 2-tal uitgangspunten bij het opstellen van de begroting:
◦ Verdeling 2/3e – 1/3e voor wat betreft de uitgaven buitenland-binnenland en
◦ jaarlijks 2% interen op het vrij besteedbare vermogen.

5. Adviezen vanuit Themagroep Diaconaat
Daarnaast gaat de diaconie aan de slag met de vragen en adviezen die voortkomen uit de
beraadslagingen van het Kernteam (themagroep Diaconie). Deze groep heeft in opdracht van de
AK een advies opgesteld over de toekomst van onze PKN-gemeente ten aanzien van het
onderwerp Diaconaat.
Alvorens hiermee van start te gaan zal de Diaconie wachten tot de AK de adviezen heeft omarmd
en voldoende draagvlak bij beide wijkgemeenten is vastgesteld. Op het moment van schrijven is
nog niet vastgesteld wat de AK en de diaconie met de adviezen gaan doen.
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