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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het Beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) van de 
Protestantse Gemeente te Ede (PGE) voor de jaren 2021 tot en met 2025. Het 
plan geeft weer waar het College voor staat en wat ze de komende jaren van 
plan is te realiseren. 
Het College van Diakenen is onderdeel van de Protestantse Gemeente Ede, 
daaronder vallen zes wijkgemeenten: 
Protestantse wijkgemeente Beatrixkerk te Ede, protestantse gereformeerde 
wijkgemeente Harskamp te Harskamp, protestantse wijkgemeente Noord te Ede, 
protestantse wijkgemeente ‘De Open Hof’ te Ede, protestantse wijkgemeente 
Tabor-Centrum te Ede en de oecumenische geloofsgemeenschap Emmaüs te 
Ede. 
 
De wijkdiaconieën geven op verschillende manieren vorm en inhoud aan het 
praktische, uitvoerende werk, hierbij geadviseerd en ondersteund door het 
College van Diakenen. 
 
De wijkdiaconieën zijn vertegenwoordigd in het College van Diakenen, waar 
onder andere centraal wordt zorggedragen voor het regelen van de inzameling 
van de gaven teneinde de financiële middelen te verkrijgen voor het diaconale 
werk. Hiervoor wordt jaarlijks een collecterooster opgesteld en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. 
 
Op centraal niveau is er naast het CvD de Algemene Kerkenraad (AK) en het 
College van Kerkrentmeesters (CvK). 
 

2. Grondslag 
 
De diaconieën van de PGE geven in dit beleidsplan aan op welke wijze zij inhoud 
willen geven aan haar Bijbelse opdracht.  
In de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat in Ordinantie 11 
beschreven welke taak de gemeenten hebben op diaconaal gebied. 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in 
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven 
geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de 
gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.  

De diaconale kernbegrippen van het dienen, delen, helpen en getuigen komen 
terug in de volgende taken van het College van Diakenen (CvD). Haar rol hierin 
is het adviseren, toerusten en stimuleren van de wijkdiaconieën. De 
kernbegrippen staan als volgt verwoord in Artikel 11 van de Ordinantie. Het 
dienstwerk van de diakenen  

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is onder andere aan de 
diakenen toevertrouwd: 

 de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
 de dienst aan de Tafel van de Heer;  
 het mede voorbereiden van de voorbeden;  
 het inzamelen en besteden van de liefdegaven;  
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 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 dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale 

vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande;  

 En zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere 
vergaderingen. Resumerend is het adagium: Helpen te helpen! 

Aan de diakenen is bovendien toevertrouwd, tezamen met de diaconale rentmeesters de verzorging 
van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie. 

3. Samenstelling college  

Het College van Diakenen (bijvoorbeeld in het geval van een stemming) bestaat 
uit één diaken of één vertegenwoordiger uit elke wijkgemeente die namens die 
wijk een stem uit kan brengen. Hiermee is een gelijkmatige vertegenwoordiging 
vanuit de verschillende wijkgemeenten gegarandeerd. 

Het College verdeelt de functies onderling waarbij het uit haar midden een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijst. Bij voorkeur worden 
voorzitter en secretaris uit verschillende wijkgemeenten aangewezen. De 
afgevaardigde leden voor  het CvD worden door de wijkdiaconieën 
(wijkkerkenraad) gekozen en hiervoor aangemeld bij het CvD.  

Het College heeft rechtspersoonlijkheid.  

Het CvD vormt het bestuur van de verschillende genoemde PGE-wijkdiaconieën. 
Het College heeft twee vertegenwoordigers in de AK.   

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het moderamen (het 
dagelijks bestuur). Het College van Diakenen komt in beginsel maandelijks (met 
uitzondering van de zomermaanden juli en augustus) bijeen en bespreekt daarin 
alle diaconale taken en activiteiten. Binnen het college wordt een verdere 
taakverdeling naar activiteiten afgesproken.  

Het College legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad van de PGE 
inzake beleid, begroting, jaarrekening, en het jaarlijkse collecterooster.  

De taken van het College van Diakenen en de diakenen van de Wijkgemeenten 
zijn omschreven in de Kerkorde van de PKN (ord. 11 art 3.), zoals in het vorige 
punt 2 ‘Grondslag’ is beschreven, waaronder ook ‘De vermogensrechtelijke 
aangelegenheden’. De diakenen die zitting hebben in het College van Diakenen 
zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor hetgeen in desbetreffende Ordinantie 
is bepaald. 

De zittingsperiode van de leden van het CvD is in eerste instantie vier jaar (zie 
Ordinantie 3 artikel 7). 
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4. Doelstelling – diaconaat in de praktijk.  

 We mogen getuigen van Gods liefde. Waar sprake is van onrecht, mogen wij 
Gods gerechtigheid daar tegenover stellen. Het bestrijden van armoede en 
onrecht proberen we gestalte te geven o.a. door projecten van het 
Werelddiaconaat en Kerk In Actie. Het College probeert deze doelstellingen te 
verwezenlijken zonder daarbij rekening te houden met ras, religie, gender of 
afkomst.  

Financiële ondersteuning, of ondersteuning in natura aan individuen kan 
plaatsvinden door middel van giften, of het verstrekken van leningen, of 
doorverwijzen naar plaatselijke hulpverleningsinstanties, o.a. Schuldhulpmaatje, 
Noodfonds. Naast de steun aan instellingen en individuen in de eigen gemeente 
(zowel kerkelijk als burgerlijk), wordt ook steun verleend aan landelijke 
instellingen, of aan wereldwijd opererende instellingen die streven naar 
verwezenlijking van de doelstellingen zoals bovengenoemd boven omschreven. 
Daarbij wordt zoveel mogelijk afgestemd op gemeenschappelijke voorkeuren, 
echter wordt ook rekening gehouden met suggesties en wensen uit de 
wijkdiaconieën. Deze voorstellen worden ruim voordat het jaarlijkse 
collecterooster wordt opgemaakt aan het College aangereikt. In geval van 
calamiteiten of rampen neemt het College het initiatief bij het organiseren van 
collectes en/of giften.  

Het jaarlijks collecterooster wordt door het CvD  in overleg met het College van 
Kerkrentmeesters (CvK), rekening houdend met de adviezen en suggesties uit de 
wijkgemeenten, samengesteld. Dit concept met daarin de vermelding van de 
verschillende doelen voor het inzamelen van de gaven wordt door het CvD 
beoordeeld en daarna wordt deze samen met de begroting vóór 1 november van 
het lopende jaar aan de Algemene Kerkenraad ter instemming aangeboden. Na 
instemming wordt het collecterooster beheerd en zo nodig aangepast als daar 
zwaarwegende redenen voor zijn door het CvD. De afspraken voor het opstellen 
van het collecterooster zijn door de AK vastgelegd.  in nog invullen 

 

De wijkdiaconieën wordt geadviseerd gebruik te maken van het jaarlijkse 
collecterooster. Dit is een nadrukkelijk advies voor een PGE-collectief 
gedachtegoed. Bijkomend voordeel hiervan is dat per collectedoel een grotere 
collecte-opbrengst gegenereerd kan worden. 

Jaarlijks wordt door het CvD geadviseerd hoeveel collecten een KIA- of ZWO-
bestemming krijgen. 

 

Voor o.a. financiële ondersteuning wordt bestaand beleid gehanteerd. De 
betreffende wijkdiaconie kan hierin zelf, na een grondig onderzoek/ afweging, bij 
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voorkeur met ondersteuning van deskundigen (bijvoorbeeld ‘Schuldhulpmaatje of 
noodfonds DPE) als het gaat om financiële nood, besluiten nemen tot € 450,-- 
per aanvrager (éénmalig) per jaar. 

Bij een hoger bedrag dan EUR 450,- wordt contact opgenomen met het CvD. 

 

 

5. Werving financiële middelen.  

Het College van Diakenen werft haar financiële middelen uit:  

• Collectes;  

• Giften en legaten, 

Voor het opnemen van de verschillende collectedoelen in het collecterooster 
wordt steeds uitgegaan van organisaties, stichtingen e.d. die voldoen aan de 
ANBI-status.  

Het College van Diakenen heeft ook zelf een ANBI-status.  

Naam ANBI: College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Ede; 
RSIN/fiscaalnummer: 824384234; adres website: www.protestantsegemeente-
ede.nl/cvd; adres en telefoonnummer: Willem de Zwijgerlaan 4A, 6713 NT Ede. 
Telefoonnummer: 0318-641183 

  

   
   
   
   
   
   
Dit impliceert dat zowel het College als de wijkdiaconieën moeten voldoen aan de 
door de Belastingdienst gestelde eisen ter zake van het behoud van de ANBI-
status. Het College volgt daarbij de richtlijnen zoals afgegeven door de PKN. 

Op de internetsite van de Belastingdienst is vast te stellen of het beoogde 
collectedoel een ANBI-status heeft.  

6. Liefdegaven (collecten, giften en legaten)  

Het inzamelen en besteden van de gaven 
Samen met de wijkdiaconieën wordt gezorgd voor goede bestemmingen van de 
collectegelden. De doelen zijn plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd. 
Daarnaast moet er altijd ruimte zijn voor noodhulpcollectes. 
 
Plaatselijke doelen 
Als College van Diakenen van de PGE  participeren we in Protestants Christelijke 
Stichting ‘Meet-Inn’ te Ede en in het Diaconaal Platform Ede. Verder bestaat voor 
gemeenteleden, die vanwege hun gezondheid niet met vakantie kunnen, de 
mogelijkheid van ondersteuning in de kosten om gebruik te maken van de 
Diaconale Vakantieweken.  
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Persoonlijke ondersteuning wordt geboden aan gemeenteleden die bij geen 
andere organisatie terecht kunnen, financieel of anderszins. Niet gemeenteleden 
worden doorverwezen naar het DPE. 
Ook beoogt de CvD zo mogelijk de Voedsel- en Kledingbank en de Streetpastor 
in Ede te ondersteunen.  
 
 
Regionale doelen 
Buiten de gemeentegrenzen ondersteunen we organisaties, die zich bijvoorbeeld 
bezighouden met dak- en thuislozen. De Bijdragenadvieslijst van de Classicale 
Commissie classis Veluwe en Gelderland Zuid & Oost kan ondersteuning bieden 
bij het maken van de juiste keuzes. 
 
Landelijke doelen 
Kerk in Actie biedt hulp aan mensen in Nederland, die in moeilijke 
omstandigheden verkeren: vluchtelingen, ex-gedetineerden, verslaafden, 
gehandicapten, ouderen en jongeren. Wij kiezen onze doelen o.a. uit de 
projecten van Kerk in Actie en de Bijdragen Advieslijst van het Classicaal 
Regionaal Overleg Gelderland.   Het CvDadviseert de wijkdiaconieën jaarlijks bij 
de keuze van de collectedoelen. 
 
Wereldwijde doelen 
Wij maken o.a. een keuze uit de projecten van Kerk in Actie. Ook ZWO-
bestemmingen vallen onder de wereldwijde doelen. Ook hiervoor adviseert  het 
CvD de wijkdiaconieën bij de keuze van de collectedoelen. 
 
Publicatie collecten 
Om de gemeente goed te informeren zorgt het CvD  voor toelichting op de 
collecten in het PGE-Kerkblad en de wijkdiaconieën zorgen zelf voor publicatie in 
haar eigen Wijkbrieven, met gebruikmaking van informatie van het CvD .  
 

 Jaarlijks wordt geadviseerd door het CvD hoeveel collecten een KIA-/ZWO-
bestemming krijgen; 

 Dit is een  nadrukkelijk advies voor  een PGE-collectief gedachtegoed. 
 

Persoonlijke ondersteuning 
Persoonlijke ondersteuning, al dan niet als lening, kan in veel gevallen door de 
wijkdiaconie worden aangeboden. Dit na een gedegen inventarisatie/onderzoek 
van de situatie. Wanneer de kosten een bedrag van € 450,-- per aanvrager per 
jaar te boven gaan wordt de aanvraag in samenwerking met het CvD behandeld.  
 

7. Financiën 
 
Begroting: het CvD voert het beheer over de diaconale gelden. Het College werkt 
jaarlijks met een volgens de AK vastgestelde begroting- en jaarrekeningformat. 
Alle wijkdiaconieën leveren jaarlijks tijdig de begroting aan bij het CvD, in het 
daarvoor bestaande format. Aanvullingen of correcties op de ingediende 
begroting dienen altijd ter goedkeuring via het CvD te worden aangeboden. 
 
Jaarrekening: jaarlijks wordt de CvD-jaarrekening opgemaakt en ter 
controle/goedkeuring verstrekt aan een externe accountant en daarna 



Beleidsplan College van Diakenen 2021-2025 

 
 
 

6 
Beleidsplan CvD 10-2021 

aangeboden aan de Algemene Kerkenraad van de PGE. Hierna vindt publicatie 
plaats in het PGE-Kerkblad en wordt deze informatie verstrekt aan de 
wijkdiaconieën. 
 
Dotaties: uitgaven uit het CvD-vermogen, c.q. Reserves (eventueel geoormerkte 
giften en legaten) worden na gedegen overleg, toetsing en na goedkeuring in de 
CvD-vergadering door het College uitgevoerd. 
 
Ieder kalenderjaar wordt aan de wijkdiaconieën een bedrag van € 750,-- 
verstrekt uit (het Wierda – Baas Fonds). Deze gelden kunnen door de 
wijkdiaconieën, conform de geoormerkte voorwaarden van het legaat/ gift 
waaruit wordt geput, worden besteed. Basiseisen hiervoor zijn onder andere 
ANBI-status en een plaatselijk doel. De penningmeester van het CvD controleert 
deze bestedingen of deze voldoen aan de daaraan gestelde eisen.  
 
Het collecterooster: aan de hand van de verplichtingen aan het CvK (quotum 
PKN) en organisaties wordt jaarlijks door het CvD een collecterooster gemaakt. 
In het collecterooster is ruimte vrijgelaten voor de wijkdiaconieën om eigen 
doelen te kunnen bepalen (aangegeven als: door wijk te bepalen ‘vrije collecte’) 
De wijkdiaconieën dienen de gegevens van deze collectedoelen zelf te melden 
aan Het Kerkelijk Bureau, voorzien van naam, adres, bankrekening en 
handtekening van de verantwoordelijk van de wijkdiaconie. 
 

8. Samenwerking. 
 

Het College ondersteunt de onderlinge samenwerking en contacten tussen de 
verschillende diaconieën van kerken in de gemeente Ede in de vorm van een 
Diaconaal Platform (waaronder: Schuldhulpmaatje, HIP (hulp in praktijk), 
HipHelpt, Noodfonds). Hierin kunnen we informatie delen die van belang kan zijn 
voor een betere samenwerking tussen de kerken onderling in de gemeente Ede. 
In dit platform heeft het College van Diakenen zitting en zorgt dus voor een 
afvaardiging, en vastleggen in beleidsplan. Dit geldt ook de vereniging van 
‘Meet-Inn’.   

Speer- en essentiële punten voor dit CvD-beleidsplan zijn o.a.: 

- Goede keuze en evenwichtige verdeling van gelden voor instellingen die 
worden ondersteund;   

- Het actief betrekken van zowel ouderen als jongeren bij het diaconaat;  
- Het geven van informatie over diaconale projecten:  
- Het vergroten van het kerkelijk- en maatschappelijk draagvlak voor het 

diaconale werk. 
 

9. De wijkdiaconieën 
 

De diakenen in de wijkkerkenraad vormen met elkaar de wijkdiaconie.  
Binnen de kaders van het algemene diaconale beleid van het CvD heeft de 
wijkdiaconie een eigen beleidsruimte. Zij stemt haar diaconaal beleid in de 
wijkkerkenraad af op andere onderdelen van het kerkelijk beleid en doet in de 
wijkkerkenraad verslag van haar werkzaamheden. De wijkdiaconie ontvangt 
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enerzijds van het CvD middelen voor het uitvoeren van haar taken en genereert 
anderzijds zelf middelen, met name via de collectes tijdens de eredienst (voor 
bv. Wijkdiaconie en Wijkwerk), die vervolgens worden afgedragen aan het CvD. 
De wijkdiaconieën schrijven hun eigen beleidsplan en maken jaarlijks een 
wijkbegroting. Deze worden verstrekt en besproken in het CvD-overleg. 
 

10. Actiepunten 
 

In de periode van dit Beleidsplan 2021-2025 zal moeten worden gewerkt aan: 
 

 De wijkdiaconieën wordt gevraagd een eigen beleidsplan te schrijven 
en verzorgen jaarlijks een eigen wijkbegroting. Deze dient op een 
afgesproken datum bij het CvD te worden ingeleverd. In bestaand 
format; 

 Er worden afspraken gemaakt over de afdracht van de collectes en de 
verwerking daarvan op het Kerkelijk Bureau;  

 Bestaande documenten zullen mogelijk worden geactualiseerd;  
 Er zal duidelijk binnen het CvD worden afgesproken hoeveel KIA-/ZWO-

collectes er jaarlijks op het collecterooster zullen worden opgenomen. 
De wijkdiaconieën kunnen hiervoor tijdig voorstellen inleveren;  

 Voor aangegane verplichtingen, zoals: Meet-Inn, DPE, 
vakantieondersteuning en quota, zullen tijdig de frequenties worden 
vastgesteld voor het maken van het collecterooster; 

 CvD zal zorgdragen voor een goede diaconale toerusting en 
ondersteuning van de wijkdiaconieën. Te denken aan informatie, een 
jaarlijkse toerustingssessie en ondersteuning op maat; 

 Verder zal in het licht van de ontwikkelingen over de toekomst van de 
PGE Ede moeten worden nagedacht wat deze maatregelen gaan 
betekenen voor het CvD, maar zeker ook de posities van de 
wijkdiaconieën. Daarvoor kunnen mogelijk grote beleidskeuzes moeten 
worden gemaakt. 
 

 
Ede, oktober 2021 


