
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Driebergen Rijsenburg 
 
DIACONAAL BELEID 2018 e.v. in kort bestek. Het diaconaal beleid wordt ieder jaar tegen het licht 
gehouden en beschreven in het diaconaal beleidsplan. 
Kerkorde Artikel X lid 2 
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. 

a. LOKAAL 
Betrokken bij armoede beleid in dit dorp en deze gemeente 
(Deze taak wordt uitgevoerd sinds 1651.) 
In aanvulling op het gemeentelijk beleid (sociale dienst) wordt hulp geboden aan mensen die even 
een steuntje nodig hebben, of tussen wal en schip zijn geraakt. Dat kan in de vorm van een gift of een 
renteloze lening. 
Op dit terrein wordt nauw samengewerkt met gemeente, sociale dienst, Dorpsteams. 
Zowel financieel als in menskracht heeft dit hoge prioriteit. 
2013 is het project Schuldhulpmaatje opgestart, in samenwerking met andere diaconieën in onze 
gemeente. Via Schuldhulpmaatje kan ook verwezen worden naar de Voedselbank. Onze diaconie 
onderhoudt daarmee nauwe betrekkingen. 
In de jaarlijkse oogstdienst wordt voedsel ingezameld voor de Voedselbank. 
In december krijgen mensen, die daarvoor in aanmerking komen, een bijdrage voor de feestdagen. 
Deze giftenronde wordt gedaan samen met de RK-parochiële tak Caritas. Wellicht kan deze 
samenwerking breder worden getrokken. 
Betrokken op mensen met een beperking 
De werkgroep ‘Samen Leven - Gewoon Doen’ organiseert twee maal per maand het Goedenavond 
Café en regelt verder het pastoraat en catechese voor mensen met een beperking. Daarvoor is een 
predikant aangesteld. 
De diaconie participeert financieel in dit werk met een  jaarlijkse bijdrage. Daarnaast worden 
sommige activiteiten van de werkgroep ‘Samen geloven – gewoon doen’ gesubsidieerd. 
Betrokken op ouderen 
De diaconie is nauw betrokken bij de Interkerkelijke  Stichting Zorgvoorzieningen De Brug, indertijd is 
deze stichting (en de drie eronder ressorterende huizen) geïnitieerd door de diaconie. Na een fusie 
met een soortgelijke instelling, wil de diaconie nadrukkelijk betrokken blijven bij de huizen. Nu de 
criteria voor opname in een verzorgingshuis sterk verhoogd worden, klemt de zorg voor mensen, die 
langer thuis blijven wonen. De diaconie heeft het initiatief genomen voor het Platform Informele 
Zorg, waarin in een overleg met Zonnebloem, Handje Help, Ouderenbonden, Dorpsteams, 
Eurowinkel wordt geïnventariseerd welke voorzieningen gewenst zijn en wie wat doet.  
De diaconie heeft het initiatief genomen voor koffie-ontmoetingen. In dat kader worden ook 
maandelijks maaltijden gehouden onder het motto  ‘Eet mee met de kerk’. 
In de Ontmoeting zullen maaltijden worden gehouden rondom andere culinaire culturen,  waarbij 
samen gekookt wordt. Een soortgelijk initiatief van de Ouderenbonden wordt gefaciliteerd. 
Dienst aan de tafel des Heren 
De diakenen zijn verantwoordelijk voor de dienst aan de Tafel van de Heer. Dat is startpunt voor 
diaconaal werk. 
Vakanties mogelijk maken 
Er wordt gewerkt aan een vakantieaanbod voor kinderen, die nooit op vakantie kunnen. Daarnaast 
een maaltijd en eventueel een uitstapje voor ouderen. 
Er wordt bemiddeld voor mensen, die een vakantie willen meemaken van het PSDV (Prot. St. 
Diaconaal vakantiewerk). 
In het komende jaar zal weer een vakantieweek in het Roosevelthuis worden georganiseerd onder  
de naam ‘Prinsheerlijk’, onder auspiciën van de diaconie. 
 



 
Vluchtelingenhulp 
De diaconie behoorde bij de initiatiefnemers van de Vluchtelingenwerkgroep in Driebergen, 
inmiddels Stichting Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug. 
De diaconie ondersteunt het noodfonds van de plaatselijke afdeling van Vluchtelingen Werk.  
Begeleiding van nieuwe Nederlanders is een punt van aandacht waarvoor meer menskracht nodig is. 
“Adoptie” van een dergelijk gezin of persoon kan een oplossing bieden. Hiervoor moet menskracht 
worden gevonden. 
Duurzaamheid en fairtrade 
De diaconie hoorde bij de initiatiefnemers van de plaatselijke Wereldwinkel. 
Bij  kerkelijke activiteiten wordt het gebruik van fairtrade producten gestimuleerd. 
In de aankomende periode zal een diaken Duurzaamheid dit aandachtsgebied verder verkennen. 
Onder andere in samenwerking met Koek &Ei. 
Diaconaal Centrum ‘de Ontmoeting’ 
Met het in gebruik nemen van ‘de  Ontmoeting’ kan en wil de diaconie/de kerk present zijn in de 
samenleving. 
Met de ‘Stichting FFAnders’ wordt vorm gegeven aan een lunchcafe, waar mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt in een veilige omgeving werkervaring opdoen. Inmiddels heeft ‘Koek & Ei’ zich een 
plaats verworven in ons dorp. De diaconie is nauw betrokken bij deze stichting. 
‘De Ontmoeting’ is ook de plek voor kleine bijeenkomsten, startende initiatieven. 
De keuken is opgezet rond het idee van samen koken. 
 

b. REGIONAAL 
Actieve betrokkenheid bij St. TIMON: bestuurlijke betrokkenheid , jaarlijkse financiële bijdragen uit 
collecteopbrengsten. 
Betrokkenheid bij het inloophuis van Exodus in Utrecht. 
Financiële steun aan ‘het Groene Sticht’ (heeft een project in Leidschenrijn om mensen aan ’t werk te 
helpen). 
Jaarlijks overleg met diaconieën in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels heeft dit overleg de 
status van Diaconaal Platform gekregen. 

c. NATIONAAL 
De landelijke kerk neemt missionaire initiatieven, initieert project Schuldhulpmaatje, verzorgt een 
armoedemonitor, steunt landelijk jeugdwerk,  behartigt belangen (bijvoorbeeld van vluchtelingen), 
verzorgt pastoraat aan militairen etc. Wij steunen het werk van kerk in actie. 

d.  MONDIAAL 
De Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) valt onder de 
verantwoordelijkheid van het College van Diakenen. De aandacht spitst zich toe op de werkterreinen 
in het buitenland van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De Commissie 
stimuleert de gemeenteleden om over grenzen heen te kijken, om te zien naar minder kansrijke 
groepen in de wereld, verstrekt informatie en verdeelt verkregen financiële middelen voor ZWO 
doelen.  
Het sluit aan bij de activiteiten van Kerk in Actie/ICCO waarvan via collectes en giften projecten 
worden gesteund, maar verleent ook steun aan projecten waarbij gemeenteleden zich betrokken 
voelen.  
 
Financieel 
De kern van het werk wordt gefinancierd met opbrengsten van collectes en Actie Kerkbalans en met 
de opbrengst uit vermogen. 
Beleid is: het op peil houden van het vermogen. Daarbij wordt het vermogen daar waar dat 
verantwoord is, ingezet voor diaconale en maatschappelijke taken. 
 


