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Inleiding 
Als diaconie laten wij u graag kennis maken met ons jaarplan voor 2020. We hebben dit opgesteld aan de 
hand van het beleidsplan “Verbinden in verscheidenheid” (2016-2020), zodat we dit levend houden en u 
weet wat u dit jaar vanuit de diaconie onder meer aan activiteiten kunt verwachten. Wanneer u er vragen 
over hebt lichten wij het graag toe. U kunt daarvoor bij één van de diakenen terecht.

In het beleidsplan “Verbinden in verscheidenheid” zijn drie pijlers waar het kerk-zijn op gebaseerd is:
1.Geloofsgesprek
2.Omzien naar elkaar
3.Een taak in de wereld

Onze activiteiten vallen met name onder twee van de drie pijlers gezet, te weten het ‘Omzien naar elkaar’ 
en ‘Een taak in de wereld’. We zullen achter elke activiteit aangeven onder welke van deze twee pijlers 
deze activiteit valt.
 

Activiteiten
-Twenteweek (april - Omzien naar elkaar)

Elk jaar wordt een vakantieweek (in april) voor mensen met een lichamelijke handicap en/of kwetsbare 
gezondheid aangeboden in het Nieuw Hydepark te Doorn. De organisatie hiervan is in handen van een 
commissie Twenteweek bestaande uit vertegenwoordigers van 9 regionale diaconieën. 

Via de diaconie is de coördinator WCP – en daarmee de wijkcontactpersonen – gevraagd om potentiële 
vakantiegangers te benaderen. De wijkcontactpersonen hebben goed zicht op hun wijk en welke personen 
mogelijk in aanmerking komen voor & interesse hebben in de vakantieweek. Verpleegkundige en andere 
verzorging (incl. maaltijden) worden verricht door vrijwilligers. Vanuit onze gemeente zijn er een aantal vaste 
vrijwilligers die elk jaar weer meehelpen met de Twenteweek. In het najaar wordt een reünie georganiseerd 
in één van de Protestantse gemeentes.

-Paasattenties (april - Omzien naar elkaar)
Rond Pasen ontvangen alle gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn, de zieken en diegenen die het 
afgelopen jaar hun partner verloren hebben een attentie (tulpenschoofje). Er worden door vrijwilligers 
kaarten beplakt en voorzien van de tekst: “De Protestantse Gemeente Delden wenst u fijne Paasdagen”. De 
Tulpenschoofjes staan vanaf de week voor Pasen onder de toren (stille week) en kunnen na elke dienst 
worden meegenomen door gemeenteleden. Dit was voor het eerst dat de tulpen een week eerder werden 
aangeboden, en dit is goed bevallen. 

-Ziekenzondag (september - Omzien naar elkaar)
Op zondag 2 september (1e zondag van de maand) krijgen alle gemeenteleden die ziek zijn een attentie. 
Meestal is dat een plantje met een kaartje. Als dit samenvalt met het eind van de schoolvakantie, dan wel de 
start van het kerkelijk jaar, wordt in overleg voor een andere datum gekozen. Afgelopen jaar is voor de 2e 
zondag in oktober gekozen. 

-Kerstmiddag ouderen (december - Omzien naar elkaar)
Voor gemeenteleden die 80+ jaar en ouder zijn wordt in december een kerstmiddag gehouden in het 
Hoogspel. Dit is een mooie gelegenheid voor de oudere gemeenteleden om bij elkaar te komen en samen 
het aanstaande kerstfeest te vieren. Dit valt elk jaar erg goed in de smaak en de opkomst is hoog. 
De gemeenteleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. De persoonlijke uitnodigingen worden verspreid 
via de wijkcontactpersonen. In 2020 wordt hiertoe tijdens de jaarvergadering van de wijkcontactpersonen 
afgestemd over de werkwijze om te kijken wat de handigste manier is.  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-Kerstpakketten minima (december - Taak in de wereld - lokaal)
Jaarlijks worden in samenwerking met gemeente en overige kerkgenootschappen in de Hof van Twente 
kerstpakketten samengesteld voor de minima in de Hof. Vanuit de gemeente is altijd veel belangstelling om 
mee te helpen, maar voor dit project is slechts beperkte hulp nodig omdat we samen werken met de andere 
kerkgenootschappen. 

-Schuldhulp (het hele jaar door - Taak in de wereld - lokaal))
Wanneer de diaconie een verzoek krijgt om een financiële bijdrage te leveren voor iemand zodat hij/zij 
geholpen wordt in een bepaalde situatie dan zal daar – binnen kaders – gehoor aan gegeven worden. Wij 
hebben ook contacten met het in oprichting zijnde Noodfonds te Goor, die mensen bij staat wanneer zij hulp 
nodig hebben om van hun schulden af te komen. Mocht u in uw omgeving geluiden opvangen, denkt u dan 
ook aan ons. Wellicht kunnen wij helpen.

Projecten voor 2020: 
-Verkennen mogelijkheid logeer- of vakantiehuis voor mantelzorgers 
-Ondersteuning en voedselinzameling voedselbank Midden Twente 
-Participeren in Noodfonds Hof van Twente 
-Ondersteuning Stichting Present – financieel en dmv organiseren activiteiten

Collectes 
Voor 2020 is het collecterooster structureel gewijzigd zodat we de collecte doelen concreter en dichter bij de mensen 
brengen. We verwachten hiermee dat de opbrengsten zullen gaan toenemen. Na afstemming met het College van 
Kerkrentmeesters is het collecterooster voor 2020 door de Kerkenraad goedgekeurd.


-Collectes via Protestantse Kerk in Nederland (internationale, nationale en regionale bestemming 
-taak in de wereld)

Het College van Diaken heeft besloten om in 2020 in grote lijnen mee te lopen met de bestemmingen op het 
collecterooster van de PKN via KIA en JOP. (Kerk in Actie respectievelijk Jong Protestant) 

-2e zondag van de maand (nationale, regionale en lokale bestemming -taak in de wereld)
Het college van diaken heeft besloten om de 2e zondag van elke maand een collecte te houden voor 
specifieke en concrete doelen. De week voorafgaand en op de zondag zelf zal de geloofsgemeenschap 
geïnformeerd worden wat de bestemming van de collecte zal zijn. 
Voor 2020 zal dit op 12 januari de Speelgoedbank in Almelo zijn en op 09 februari de Voedselbank in de 
regio. Voor de collectes daarop volgend kunnen voorstellen bij het college worden ingediend.

-Avondmaalsproject (lokale & regionale bestemming -taak in de wereld)
Bij elke avondmaalsviering zal dit jaar gecollecteerd worden voor een specifiek project, waarbij in het 
bijzonder wordt gekeken naar lokale en regionale initiatieven. Voor een avondmaal zullen wij in de liturgie 
vermelden wat het doel is en wordt er aanvullende informatie gegeven. 
Voor 2020 is er gekozen om de avondmaalscollecte te bestemmen voor de Voedselbank in de regio.

-40-dagen-tijd project (internationale bestemming -taak in de wereld)
Als 40-dagen-tijd project (26 februari tot en met 9 april) is dit jaar gekozen voor een buitenlands project. De 
specifieke invulling volgt nog. De reden voor een buitenlands project is omdat er elke maand een lokaal of 
regionaal project in de belangstelling staat. Gedurende de 40-dagen-tijd zal er elke week informatie worden 
gegeven (voorgelezen en mogelijk ook foldermateriaal), wat betrekking heeft op het project. Ook zal er in de 
liturgie aandacht aan worden besteed. 
Voor 2020 is er gekozen om de collectes van de diaconie in de 40-dagen-tijd te bestemmen voor een auto 
voor een zendingsechtpaar in Madagaskar.
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DONATIES
-Giftenlijst (internationale, nationale en regionale bestemming -taak in de wereld)

Aan het eind van het jaar ontvangen een aantal organisaties die zich richten op armoedebestrijding een gift. 
De afweging vindt plaats in de Diaconie. Het afgelopen jaar waren dat de volgende organisaties:
-
-

ORGANISATORISCHE AANDACHTSPUNTEN 2020

-Toekomstbestendige diaconie 
MeHet College van Diakenen onderzoekt de mogelijkheden voor een meer toekomstbestendige 
diaconie. Het betreft hier met name de organisatie van de diaconie. 

Afgelopen jaren zijn er al enkele wijzigingen geweest, zoals:
• bij de eredienst 1 diaken aanwezig is
• het uitreiken van de attentie rond kerst 
• het avondmaal protocol 

In dit kader willen we onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn. Er is in de gemeenschap 
veel animo om te helpen bij verschillende activiteiten.

-Jeugddiaconaat 
Meer invulling geven aan het jeugddiaconaat, samen met de jeugdkerk en contactpersonen uit de 
omliggende gemeenten

-Werkgroepen diaconie 
In beeld brengen mogelijkheden om te werken met onderwerp-gerelateerde werkgroepen diaconie. 

-Retraite huis 
Een voorstel zal komend jaar geformuleerd worden.

BIJLAGEN 
1. collecte rooster
2. vergaderrooster
3. werkplanning (in progress)
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