
 
 
 
Jaarverslag 2018 en 2019 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 activiteiten voor de wijken.  
Er worden vooral taken verricht die decentraal niet mogelijk of niet wenselijk zijn. 
 
Het college telt 8 leden. Iedere wijk van de Protestantse Gemeente Ede is hierin 
vertegenwoordigd. Daarnaast is er een voorzitter, penningmeester en een secretaris.  
De vertegenwoordiger van de ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) 
ondersteunt het college bij het invullen van de bestemmingen voor de doelen, wanneer de 
collectes bestemd zijn voor ZWO. De voorzitter en penningmeester hebben zitting in de Algemene 
kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede. 
 
In het jaar 2018 is er een bijeenkomst geweest met alle diakenen en ambtsdragers die 
belangstelling hebben voor het diaconale werk dichtbij en veraf. Vanuit het dienstencentrum van 
de Protestantse Kerk Nederland, heeft één van de consulenten een toelichting gegeven op het 
diaconaat. 
Om persoonlijke redenen hebben de penningmeester en secretaris hun functies neergelegd. 
Zij zijn door de scriba van de Algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede namens de 
PGE hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij hebben gedaan. 
 
In de loop van 2018 is er een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris a.i. gezocht en 
gevonden. De wijken zijn ook weer vertegenwoordigd. 
De penningmeester van de PGE heeft samen met het CvK de begroting en collecterooster 
opgesteld voor 2019 met daarbij de voorgestelde afspraken. 
 
Voor het jaar 2019 heeft de AK het voorstel overgenomen om de wijkdiaconieën meer invloed te 
verlenen op het collecterooster. Daarbij is wel vastgesteld dat aan het doel van de 1e collecte niet 
kan worden afgeweken en de 2e collecte wel, maar dan moeten de wijken goed aangeven of zij 
meedoen met de ZWO collectes of eigen doelen benoemen. 
Wijkdiaconieën leveren voor 1 oktober van elk jaar hun wensen en wijkbegrotingen in 
 
Het College is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Ede en het algemeen bestuur van 
Meet-Inn. 
Het geven van materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen is één van de taken van 
het CvD. 
Verder maakt het CvD elk jaar de begroting, jaarrekening, collecterooster, jaarplan en jaarverslag . 
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