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Jaarplan Diaconie 2022 +evaluatie 

 

Van het Diaconaal College van de Protestantse Gemeente De Hoeksteen 
Te Schoonhoven en Willige Langerak. 

 

 
 
Vanuit het Beleidsplan 2022-2026 hebben we de volgende 7 aandachtspunten geformuleerd. 
Van hieruit zullen we elk jaar een Jaarplan opstellen 

 
4. Wat willen we de komende jaren gaan doen ? 
 
Hoofddoel van de Diaconie is om hulp te bieden daar waar nodig en gemeenteleden toe te rusten tot 
diaconaat. 
 
In de praktijk blijkt het moeilijk om de hulpvraag goed naar boven te krijgen. Diakenen doen hun werk 
veelal in stilte, waardoor men ook vaak niet weet waar de diaconie hulp kan bieden.  
 
Als Diaconie hebben we taken naar ons toegetrokken, die ook door gemeenteleden gedaan zouden 
kunnen worden en hen ook de gelegenheid zouden bieden om diaconaal actief te zijn.  
 
We hebben met elkaar de volgende aandachtspunten geformuleerd voor de komende jaren, die een 
leidraad zijn voor het formuleren van onze jaarplannen: 
                                                                                               

1. Signaleren van hulpvragen en zoeken naar manieren om de hulpvraag naar boven te krijgen. 
2. Zichtbaarder worden, zodat men weet welke hulp de diaconie kan bieden en men de 

diaconie weet te vinden.                                                                                      
3. Gemeenteleden betrekken bij diaconaal werk  
4.  Betrokkenheid van gemeenteleden vergroten bij projecten die worden gesteund door de 

diaconie. 
5. Actief zijn of goede contacten hebben binnen een lokaal of regionaal netwerk met andere 

kerken, zorg- en welzijnsinstellingen. 

6. Oriënteren op duurzaamheid/rentmeesterschap en de rol die de diaconie daarin zou kunnen 

vervullen.  

7. Niet met te veel tegelijk aan de slag, maar focussen. Dat wat we oppakken goed doen en 

zorgen dat we het aan kunnen. 
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Hieronder de verdeling per Taakgroep 
 

Eredienst 
Het jaarplan voor 2022: 
De erediensten zo maken dat die recht doen aan de liturgie. Daarnaast ook erediensten die ruimte 
geven voor vernieuwing d.m.v. themadiensten.  
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Commissie is in 2022 niet bij elkaar geweest, eerste vergadering gepland in Januari 2023 
 
 

ZWO 
Organisatorisch en financieel valt de Werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) onder het Diaconaal College. De ZWO-werkgroep handelt 
zelfstandig. 
Op dit moment bestaat de ZWO commissie uit twee diakenen, en wordt gezocht naar versterking in 
de gemeente om zo de taken meer te verdelen en betrokkenheid te vergroten. 
Getracht wordt zoveel mogelijk afstemming te bereiken in projectkeuze en giftenpatroon van ZWO en 
Diaconaal College. Daartoe vindt enkele malen per jaar overleg plaats tussen de voorzitter van de 
ZWO-werkgroep en de voorzitter, secretaris en penningmeester van het diaconaal college. 
De besluiten worden met elkaar besproken tijdens de reguliere Diaconie vergaderingen 
 
Het jaarplan voor 2022: 
Meer gemeenteleden betrekken bij de ZWO, m.n. jongeren.  
 
Ondersteuning van 2 projecten 
Teen Challenge helpt verslaafde jongeren om een nieuw leven op te bouwen. En ze ondersteunen 
gezinnen waarvan de kostwinner in de gevangenis zit. In Albanië wordt zo'n gezin aan hun lot 
overgelaten. 
 
The Blessed Generation geeft Keniaanse weeskinderen onderdak en onderwijs. Daardoor hebben 
deze kinderen een toekomst. Ook kinderen van ouders die niet het verplichte schoolgeld en uniform 
kunnen betalen worden geholpen. Daarnaast krijgt de ouder naailes om zo eigen inkomsten te 
krijgen. 
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  

- Helaas is de wens om ook jeugd te betrekken bij de ZWO nog niet van de grond gekomen. 
- De ZWO heeft rond de paasdagen weer de paaseitjes actie kunnen doen. Dit was na twee 

Corona jaren weer een succes. 
 

- Het is onze bedoeling om zowel Blessed Generation als Teen Challenge ook volgend jaar te 
steunen.  
Ria Fennema wil in het voorjaar naar de Hoeksteen komen om de ontwikkelingen bij BG te  
delen. Omdat de ZWO collecte in de voorjaarsvakantie valt zou ik willen vragen of die 
collecte geruild kan worden. Ria komt uit Friesland en dan is het wel fijn als er zoveel 
mogelijk mensen zijn. 

 

Zorgnetwerk/ondersteuningsaanvragen 
De Diaconie verleent individuele hulp, d.w.z. eerste hulp bij materiële, financiële, sociale en 
psychische nood.  
De diakenen trachten de gevolgen van de coronacrisis nauwlettend te volgen, met name als 
gemeenteleden hierdoor in de problemen (dreigen te) komen.  Alle diakenen hebben als taak om 
alert te blijven op signalen. Een kleine groep binnen de diaconie onderhoudt contacten met mensen 
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die van een minimum inkomen rond moeten komen. Twee keer in het jaar, met Kerst en met Pasen 
wordt naast de hulp die al wordt geboden, iets extra’s gedaan voor deze groep, afhankelijk van het 
beschikbare budget. De zogenaamde minima-actie.  
Daar waar mogelijk verleent de diaconie hulp en begeleiding. Als professionele hulp nodig is dan wil 
de diaconie een wegwijzer zijn.  
 
 
 
Het jaarplan voor 2022: 
- We stellen een brief op waarin we de ontvangers van het kerstpakket en een Plusbon vragen hoe zij 
dit pakket hebben ervaren, of hun situatie eventueel (ten positieve of negatieve) is veranderd en er 
wellicht meer of minder ondersteuning nodig is. Hiermee hopen we een beter zicht te krijgen in 
veranderde situaties  
- Actualiseren en eventueel aanvullen van de huidige minima lijst. (wanneer: gedurende 2022) 
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  

- Niet alleen met Kerst en de Pasen zijn we actief maar hebben dit jaar ook via de school de 
Rank  vakantiepakketjes bezorgd bij kinderen die het thuis niet breed hebben.  
Deze adressen (11 stuks) hebben we aan de bestaande lijst toegevoegd. 
Inmiddels hebben we ook contact gehad met de Ichthus, Krullevaar en Emmaschool. 
Door de aanmeldstrookjes zijn er weer een paar nieuwe adressen bijgekomen. 
Feit blijft dat de betrokkenen die vorig jaar een pakket hebben gekregen zich niet zelf 
aanmelden maar afwachten of ze er weer 1 krijgen. 
Alles bij elkaar best wel veel werk maar de resultaten zijn ernaar. Als Kerstactie hebben we in 
totaal 47 pakketten uit mogen delen t.o.v. in 2021- 21 stuks! Bij het pakket een brief 
bijgevoegd waarin we aangeven dat we nog meer hulp kunnen verlenen indien nodig. 

 
Bij de volgende actie proberen om de pakketten overdag rond te brengen i.p.v. in de avond. Dit om 
het contactmoment te verbeteren 
 
 

Ouderen 
Gemeenteleden van 77 jaar en ouder ontvangen in december een kerstattentie. 
Het Diaconaal College is hiervoor verantwoordelijk.  
 
Het jaarplan voor 2022: 
Dit jaar hebben we als doelstelling voor de ouderen dat we bij de kerst attentie een kaartje 
toevoegen met een groet en/ of mooie tekst bij het boekje. 
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Het doel voor de Diaconie voor Ouderen is om de eenzaamheid te verlichten, contact te houden, te 
signaleren of er ergens hulp nodig is en contacten te leggen. 
Ondanks dat de actie dit jaar door omstandigheden laat is opgestart, is het boekje goed ontvangen, 
afgegeven aan de bezoekmedewerkers welke dit bezorgd hebben.  
 
 
 
-Kerkvervoer 

De Diaconie is verantwoordelijk voor de organisatie van het kerkvervoer.  
Wordt op dit moment door gemeenteleden geregeld. 

 
-Kerktelefoon / Kerkdienst gemist 

De Hoeksteen biedt aan de gemeenteleden, die door lichamelijke beperking niet in staat zijn 
de kerkdiensten te bezoeken, de mogelijkheid om de kerkdiensten via het internet te volgen. 
Hiermee kunnen de kerkdiensten en bijzondere bijeenkomsten in de kerkzaal thuis worden 
meebeleefd. De Diaconie biedt hulp bij het gebruik hiervan. 
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Het jaarplan voor 2022: 
Voor dit jaar geen specifieke actie 
 
 
 
 
 

Projecten 
Periodiek kiest het Diaconaal College een project uit, dat gedurende die tijd bijzondere aandacht en 
ondersteuning krijgt. Dit zijn bij voorkeur projecten "in de buurt", zodat deze instellingen ook 
gemakkelijk kunnen worden bezocht. 
De ondersteuning van de projecten is in de eerste plaats van financiële aard (in principe worden de 
opbrengsten van de Avondmaalscollecten voor dit doel bestemd). 
Daarnaast kunnen, als het project zich daarvoor leent, ook wegen worden gezocht voor immateriële 
ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. 
 
-Project: kleding inzamelen 

Het jaarplan voor 2022: 
Dit jaar wordt de kleding wederom ingezameld voor het Oude Noorden of er moeten 
situaties optreden dat op een andere bestemming de kleding meer nodig is. Denk aan bijv. 
situatie Oekraïne.  

 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Kleding ingezameld. Oude Noorden geeft aan het voorlopig niet nodig te hebben. Oekraïne 
geeft de wens door om lokaal kleding te kopen. Besloten om de kleding aan de stichting 
Hoop voor Albanië te schenken. Vind in december plaats. 

 
 
-Project: Uit inkomsten collecte Heilig Avondmaal 
 

Het jaarplan voor 2022: 
Voor het jaar 2022 is gekozen om het Armoedefonds te ondersteunen 

 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Dit doel werd gekozen vlak voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het fonds bleek hiermee 
nóg actueler, want als gevolg van de oorlog is de armoede, door stijgende inflatie en 
energieprijzen, alleen nog maar toegenomen. Het Armoedefonds is voor 2 jaar gekozen. 
Kerk in actie heeft ook op de toenemende armoede in Nederland ingespeeld met projecten 
onder de noemer “Samen tegen armoede”. In de vergadering van december heb ik de vraag 
gesteld of we de collecte Heilig Avondmaal van 2023 zouden wisselen naar de kerk in actie 
projecten. Het merendeel van de diakenen zou toch liever ook voor 2023 aan het 
Armoedefonds blijven geven. Daarom zal de collecte Heilig avondmaal van 2023 ook voor het 
Armoedefonds zijn. 

 
          
 

Vakantiebureau 
Het vakantiebureau.nl in Lunteren werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland en 
organiseert vakanties voor mensen die niet met een reguliere vakantie kunnen omdat zij extra 
begeleiding of zorg nodig hebben. De diakenen hebben tot taak om bekendheid te geven aan deze 
vakantiemogelijkheden. Verder kunnen zij de vakantieganger (en event. mantelzorger) ondersteuning 
verlenen bij het invullen van het reserveringsformulier, hulp bieden bij het regelen van vervoer naar 
het vakantieadres. In bepaalde gevallen kunnen de diakenen op financieel gebied helpen door een 
beroep te doen op het steunvakantiefonds van de PKN. 
 
Het jaarplan voor 2022: 
Als hieraan behoefte is zullen we actie ondernemen 
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Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Ieder jaar wordt de mogelijkheid voor begeleide vakanties onder de aandacht van de gemeenteleden 
gebracht. 
Helaas is er afgelopen jaar geen gebruik van gemaakt. 
 

Voedselbank IJssel en Lek  
Het Diaconaal College is door middel van een maandelijkse inzamelingsactie betrokken bij het werk 
van de Voedselbank. Door middel van deze actie geeft het diaconaal college invulling aan het 
beleidsplan van eerdere edities van het beleidsplan.  
Het Diaconaal College wil het werk van de Voedselbank bij gemeenteleden onder de aandacht 
brengen. Tevens wordt er contact gezocht met andere kerkelijke gemeenten om zo de actie ook in 
andere kerken onder de aandacht te brengen.  
De Voedselbank geeft op een actieve manier invulling aan “het omzien naar elkaar” en dat  past goed 

bij de taken die we als Diaconie hebben te vervullen.  

 
Het jaarplan voor 2022: 
Inzamelen van producten volgens gemaakte lijst  
Deze lijst wordt door Dick de Reus gemaakt en onderhouden 
De Diaconie vult de producten aan tot een aantal van 100 stuks  
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Het inzamel product van de maand is onder de aandacht gebracht bij de gemeenteleden in Samen en 
de zondagsbrief. 
Na de maandelijkse inzameling is/wordt de actie aangevuld naar 100 stuks en afgeleverd bij de 
Voedselbank. 
Contact gehad met de Voedselbank in de persoon van Frits Bruuns. 
In het begin van het jaar werden 60 gezinnen voorzien van een pakket, wat inmiddels gegroeid is naar 
90 gezinnen. T.o.v. de grote steden (ca. 2 %) is dit een lager percentage in de Krimpenerwaard. 
Belangrijk is dat producten lang houdbaar zijn. 
De aanvulling tot 100 stuks is in dit jaar ca. 55 stuks geweest ! 
 

Ziekenzondag 
Eenmaal per jaar staat een zondagochtenddienst in het teken van aandacht voor zieke 
gemeenteleden en voor hen die anderszins voldoen aan de criteria voor extra aandacht 
(Ziekenzondag). 
Het Diaconaal College is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. 
De volgende criteria worden hierbij gehanteerd: 

• ernstig zieken (thuis en in ziekenhuizen) 

• recente zieken  

• chronisch zieken 

• alle ouderen in de verzorgings- en verpleeghuizen. 
 
Het jaarplan voor 2022: 
Opnieuw vormgeven van de bijgevoegde kaartjes met groet bij het boeket 
Dit moet plaatsvinden in augustus zodat het bij de bloemen van september kan.  
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
De tekst op het kaartje bij de bloemen is gewijzigd. 
De vredeswens is vervangen door een gedicht van Tim Hop: 
Als het leven soms pijn doet 
Ziekte, sterven en verdriet 
Komen op je weg 
En je weet niet 
Welke kant je op moet 
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Leun dan maar op mij 
Maar leun vooral op Hem 
Hij geeft je rust en kracht 
Hij kent jouw stil verdriet 
Hij kent jouw weg 
en brengt je veilig thuis 
 
 
-Dankdag/Biddag 

Op de Dankdag voor Gewas en Arbeid zorgt het Diaconaal College voor de aankleding van de 
kerkzaal, waarmee de opbrengst van het land wordt gesymboliseerd.  

 
Het jaarplan voor 2022: 
Geen specifieke actie, wel wordt er een fruitmand (2 stuks) bezorgd aan een te kiezen 
zorginstelling(en) in de Gemeente Schoonhoven bestemd voor het personeel 
 
                                                            
-Bloemengroet                                             

2 diakenen zijn betrokken bij het bepalen van de bestemming van de bloemengroet. Zij 
onderhouden contacten met de bloemengroep die de bloemen verzorgd en met degene die 
verantwoordelijk is voor de bezorging. 

 
Het jaarplan voor 2022: 
Bij de bloemengroet gaan zieken en jubilea altijd voor op een bloemengroet die met hartelijke groet 
vanuit de gemeente gegeven wordt. 
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Verloopt volgens planning en worden veel bossen bloemen bezorgd. 
 
 

Ontmoeten 
Het doel van dit thema is om gedurende het jaar een persoon of organisatie uit te nodigen welke 
meer uitleg kan geven over onderwerpen die onze interesse hebben 
 
Het jaarplan voor 2022: 
Michiel Boon, restaurant Lekkerr komt uitleg geven over plaatselijke actie op Lesbos om kooklessen te 
geven 
Chris Koole uitnodigen voor kennisoverdracht van zijn uitgebreide netwerk 
 
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Project met Michiel Boon telefonisch naar tevredenheid afgehandeld  
Chris Koole is in vergadering van september geweest om uitleg te geven over zijn werkzaamheden in 
de Gemeente met o.a. project hulpvragen in beeld te krijgen.                                                           
 
 

Samenwerking plaatselijk Diaconieën                                                                      
Zo nodig zal het Diaconaal College initiatieven nemen om samen met andere diaconieën en/of andere 
instanties gezamenlijke problemen bespreekbaar te maken, resp. aan te pakken. Dit gebeurt in de 
vorm van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO). Het IDO streeft ernaar om zichzelf te vergroten 
en een samenwerkingsvorm te worden van alle diaconale colleges (of vergelijkbare groeperingen) 
binnen de kern Schoonhoven en vervolgens binnen de gemeente Krimpenerwaard. 
In het kader van deze samenwerking worden de mogelijkheden onderzocht om een regionaal 
noodhulpfonds op te richten gesteund door alle Diaconale Colleges binnen de Krimpenerwaard in 
samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard 
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Het jaarplan voor 2022: 
We willen nogmaals proberen om het IDO (interkerkelijk Diaconaal overleg) van de grond te krijgen 
na diverse mislukte pogingen. Het zou mooi geweest zijn als we nu gezamenlijk de Oekraïense 
vluchtelingen (en andere vluchtelingen) financiële en materiële hulp hadden kunnen bieden.  
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Positieve reacties gekregen van 5 diaconieën uit Schoonhoven om het IDO nieuw leven in te blazen 
In december 2022 gaat er een agenda en een datum prikker uit om in januari/februari 2023 de eerste 
vergadering te hebben. 
IDO nieuw leven in te blazen. 
8 maar nu het vervolg. 

Contact met instellingen c.q. overheidsinstellingen 
We hebben als Diaconie ook als taak op ons genomen om contact te houden met alle plaatselijke 
instellingen in Schoonhoven en Krimpenerwaard om zo in contact te blijven en overleg te voeren over 
zaken die nodig zijn en wij als Diaconie zouden kunnen uitvoeren of coördineren. 
 
Het jaarplan voor 2022: 
We willen ons dit jaar oriënteren op welke manier we als Diaconie contacten kunnen aanknopen en 
onderhouden 
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Gesprek gehad met Welzijn Krimpenerwaard waarbij we in de nabije toekomst ingeschakeld gaan 
worden bij een overleg voor noden in de Krimpenerwaard. 
 
 

Kerkbalans 
Het Diaconaal College ontvangt zijn financiële middelen primair uit de vrijwillige bijdragen van 
gemeenteleden. 
Jaarlijks wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden om de inkomsten te genereren van het 
College van Kerkrentmeesters. Hierbij zijn twee diakenen nauw betrokken in dit proces. 
Het Diaconaal College maakt van deze gelegenheid gebruik om aan de gemeenteleden eveneens om 
een toezegging voor een jaarlijkse financiële bijdrage te vragen. 
 
 
Het jaarplan voor 2022: 
Mensen nog meer betrokken maken voor wat er nodig is om Kerk te zijn met elkaar 
 
Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Actie Kerkbalans in 2022 goed ontvangen. Opzet niet gewijzigd 
Retourenveloppe wordt aangepast. 
 
 

Collecten, info aan de Gemeente 
 
Het jaarplan voor 2022: 
De gemeente meer betrekken d.m.v. beeld en geluid in de dienst om zo de doelen van de collecten 
beter onder de aandacht te brengen.  
Armoedefonds Beamer/mondeling 27 februari 2022 
Binnenlands diaconaat   13 maart 2022 
Vluchtelingenwerk   17 april 2022  
KIA jeugd    29 mei 2022  
Armoedefonds    19 Juni 2022  
KIA India     3 juli 2022  
Armoedefonds    4 september 2022  
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Evaluatie jaarplan 6 december 2022:  
Dit was het eerst jaar dat het informeren van de gemeente over de collecten op deze manier hebben 
gedaan. Doel hiervan was de gemeente zich meer betrokken te voelen bij hun gift. Een aantal malen 
hebben we de gemeente-informatie op de beamer getoond over een bepaald project.  
 
 


