
 
 
Jaarverslag 2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Ede 
 
Het College van Diakenen (CvD) houdt zich bezig met wijk overstijgende diaconale zaken en coördineert 
gemeenschappelijke diaconale activiteiten voor de wijkgemeenten.  
 
Het college telt 8 leden. Iedere wijk van de Protestantse Gemeente Ede is hierin vertegenwoordigd. Ook het 
Oecumenisch Geloofsgemeenschap Emmaüs is sinds september 2020 vertegenwoordigd in het CvD.  
De ZWO-bestemmingscommissie (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) ondersteunt het 
college bij het invullen van de bestemmingen voor de doelen, wanneer de collectes bestemd zijn voor KIA/ 
ZWO. De landelijke collectes voor Kerk in Aktie(KIA) en de ZWO worden zoveel mogelijk gevolgd. 
 De voorzitter en penningmeester hebben zitting in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Ede. 
 
De penningmeester stelt de concept-begroting en het collecterooster op en maakt de jaarrekening aan de 
hand van de gemaakte afspraken. Deze worden door het college beoordeeld.  
 
Wijkdiaconieën leveren voor 1 oktober van elk jaar hun wensen en wijkbegrotingen in.  
De ZWO-bestemmingscommissie  is gevraagd om de KIA en ZWO collectes te verdelen in gelijke percentages 
voor Nederland, Ede, Europa en  de wereld. 
 
Vanwege de corona maatregelen zijn er in een groot deel van het jaar geen fysieke kerkdiensten gehouden. 
De verwachting was dat de opbrengsten zouden terugvallen. Dat bleek in mindere mate het geval te zijn. 
 
Er is een aanvullend legaat ontvangen in het bestaande Wierda fonds. Op verzoek van de familie is de naam  
gewijzigd in “Wierda-Baas fonds” en bestemd voor diaconale doelen. 
 
In januari is er een bijeenkomst georganiseerd, waarbij Jan de Kluijver, diaconaal consulent, informatie heeft 
gegeven over het werk van het Diaconaal Platform Ede, waarin 29 kerken zijn vertegenwoordigd. 
Schuldhulpmaatje, Hip Helpt  en het Noodfonds zijn hier onderdeel van. 
Bij deze bijeenkomst waren personen vanuit alle wijkkerkenraden aanwezig. 
Ook is door het College van Kerkrentmeesters informatie gegeven over digitaal collecteren met de 
verschillende mogelijkheden. Deze worden nader uitgewerkt. Beatrixkerk en Oecumenisch Centrum Emmaüs 
zijn hier al mee gestart. 
 
Er zijn extra bedragen overgemaakt naar  “Samen in Actie voor Beirut”, Streetpastor, Meet-Inn, Imani en de 
Voedselbank Ede. Dit is gedaan om hen financieel extra te ondersteunen tijdens de corona pandemie. Het 
door de wijken opgehaalde bedrag voor “Samen in Actie voor Beirut”, is door het CvD verdubbeld. Het is de 
bedoeling, dat de algemene reserve elk jaar met 10% wordt verminderd, tot een aanvaardbare reserve. 
 
Het College is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Ede en het bestuur van Meet-Inn. 
Het geven van materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen is één van de taken van het CvD 
en de wijkdiaconieën.  
 
College van Diakenen,  Greet Vink-Schouwstra, secretaris a.i. 


