
J A A R P L A N  D I A C O N I E  2 0 2 3  
Als diaconie laten wij u graag kennis maken met ons jaarplan voor 2023.  
Voor het opstellen van het jaarplan van 2023 is allereerst gekeken naar de plannen van het 
afgelopen jaar, die ofwel door de bijzondere omstandigheden niet gerealiseerd konden worden, 
ofwel ook in 2023 nog steeds van belang zijn.  
Voorts hebben we gekeken naar de inkomsten via collectes en daar een aantal constateringen 
gedaan die we meenemen in dit jaarplan. 
Net als in het vorige jaarplan, vormt het beleidsplan van onze kerkelijke gemeenschap de basis. 
Met dit jaarplan weet u 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 de 
diakenen terecht.  
In het beleidsplan “Verbinden in verscheidenheid” - dat overigens nog steeds actueel is - 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 bij elke activiteit aangeven onder welke van deze twee 
pijlers deze activiteit valt.  

Constateringen & Activiteiten 
2023 staat in het teken voor het College van Diaken van groei tegen de verdrukking in. Dat 
betekent dat onze activiteiten zijn aangepast, maar ook nieuwe initiatieven zullen worden 
ondernomen.  
Zo hebben we in september 2022 besloten het initiatief van de stichting “Logeerhuis de Kosterij” 
te ondersteunen met een garantielening voor de huur van het pand aan Kerkplein 2 - voor u 
bekend als de kosterswoning - daarnaast hebbe we een Energiefonds Delden gestart voor de 
inwoners van Delden en omgeving.  
We hebben geconstateerd dat er voor de jaarlijkse vakantieweek ( ‘Twenteweek’ ) in het Nieuw 
Hydepark ( voor mensen met een lichamelijke handicap en/of kwetsbare gezondheid ) in onze 
gemeente weinig tot geen belangstelling is. We zullen in overleg gaan met buurgemeentes om te 
zien of zij dit willen gaan dragen voor ons. 
Ook hebben we geconstateerd dat we met een relatief klein aantal mensen in de diaconie veel 
uitdagingen aangaan. De sfeer onder elkaar is zeer goed en we zouden onze groep diakenen 
graag uitbreiden. Interesse? Laat het ons weten! 
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We hebben gezien dat de collecte opbrengsten via de kerkapp 20% bedraagt van de totale 
collecte opbrengsten. Hieruit menen wij te mogen concluderen dat deze manier van collecteren en 
een aanvulling is en dat onze gemeenteleden de voorkeur hebben om via munt- en papiergeld bij 
te dragen. Wellicht heeft dit ook te maken met de leeftijds opbouw van onze gemeente. 
Ten slotte hebben we geconstateerd - kijkend naar de inkomsten van de collectes - dat de 
inkomsten in het geheel teruglopen en wel met name bij die projecten die wat verder van de 
gemeente afstaan, zoals de collectes voor Kerk in Actie.  
We zien dat de bijzondere collectes tezamen meer dan 65% van de doelcollectes opbrengen, 
terwijl zij minder vaak gehouden worden. Ook zien we dat u de diaconie een warm hart toedraagt 
ook al collecteren wij minder dan de helft van de collectes voor onze diaconale taken. 
Al deze constateringen maken dat we als College van Diakenen ons zullen gaan toeleggen op het 
snel reageren op actuele situaties/noden en op specifieke projecten waarbij we ons betrokken 
weten en voelen. Noden van geloofsgenoten en ontwikkelingsprojecten waarbij we een verschil 
kunnen maken zullen daarbij onze aandacht hebben.  

Paas-attenties 
( 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 een tekst zoals bijvoorbeeld: “De Protestantse 
Gemeente Delden wenst u gezegende Paasdagen”. De tulpenschoofjes staan vanaf palmzondag 
onder de toren en kunnen na de dienst worden meegenomen door gemeenteleden. De toren van 
de kerk zal ook in de dagen tussen palmzondag en Pasen open zijn, zodat zoveel mogelijk 
gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld om een tulpenschoofje op te halen om die 
weg te brengen. 

Ziekenzondag  
( SEPTEMBER - OMZIEN NAAR ELKAAR ) 
Op zondag 10 september ( 2e zondag van september ) 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. De plantjes zullen ( als ze niet allemaal op die zondag verdeeld worden ) ook op de 
dagen na de zondag verdeeld kunnen worden. Ze kunnen opgehaald worden als de toren van de 
kerk open is. 

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. De gemeenteleden ontvangen een 
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persoonlijke uitnodiging. De persoonlijke uitnodigingen worden verspreid via de 
wijkcontactpersonen of per post. In de zomer wordt tijdens de jaarvergadering van de 
wijkcontactpersonen afgestemd over de werkwijze om vast te stellen wat de handigste manier is. 

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 andere kerkgemeenschappen in Hof van Twente en de 
gemeente. Mocht u in uw omgeving geluiden opvangen, denkt u dan ook aan ons. Wellicht 
kunnen wij helpen. 

Projecten voor 2023: 
• Project Zondagen 
• Veertig Dagen Project 
• Ondersteuning Logeerhuis de Kosterij 
• Ondersteuning en voedselinzameling Voedselbank Midden Twente  
• Participeren in Noodfonds Hof van Twente dat in 2020 is opgericht. 
• Energiefonds Delden e.o. 

Collectes 
Algemeen 
De collectes zullen in 2023 zoals in 2022 gebruikelijk was na afloop van de dienst zijn. Hoewel we 
ons bewust zijn dat ‘het geven van onze gaven’ een onderdeel van de liturgie uitmaakt menen we 
toch door te moeten gaan met één dubbele collecte aan de uitgang. Daarbij is in principe de 
eerste schaal voor de Diaconie en de tweede voor de Kerk.  
De informatie verstrekking omtrent het doel van de collectes zal gedaan worden via drie kanalen: 
1. via de afkondiging door de diaken van dienst 

• aan het einde van de viering voor dat de zegenbede wordt uitgesproken 
• omdat ons geven onderdeel uitmaakt van de liturgie. 

2. via de kerkapp  
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• wordt u via de “Agenda” in staat gesteld om meer informatie te verkrijgen door op de 
betreffende link of bestemming te klikken en  

• wordt u via de “Geven” in staat gesteld om meer informatie te verkrijgen door op de 
betreffende link of bestemming te klikken 

• omdat de kosten van het plaatsen van de doelen in de liturgie te hoog zijn. 
3. via de agenda op de website 
De collectes kennen de volgende hoofdgroepen:  

Project Zondag 
NATIONALE, REGIONALE EN LOKALE BESTEMMING -TAAK IN DE WERELD 
Het college van diaken heeft besloten om de 1ste 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 via de 
genoemde kanalen en of de website. 
Voor deze themacollectes kunnen schriftelijk voorstellen bij de diaconie worden ingediend. 

40-dagen-tijd project  
INTERNATIONALE BESTEMMING -TAAK IN DE WERELD 
Als 40-dagen-tijd project ( 22 februari tot en met 6 april ) wordt in 2023 wederom gekozen voor 
een buitenlands project. De specifieke invulling volgt nog. De reden voor een buitenlands project 
is omdat er elke maand al een lokaal of regionaal project in de belangstelling staat.  
Gedurende de 40-dagen-tijd zal er wekelijks informatie worden gegeven op de kerkapp, in via de 
website. waar mogelijk zal dit ook mondeling of schriftelijk worden gedaan. Ook zal er in de 
liturgie aandacht aan gegeven worden. 

Collectes via Protestantse Kerk in Nederland  
INTERNATIONALE, NATIONALE EN REGIONALE BESTEMMING-TAAK IN DE WERELD 
Het College van Diaken heeft besloten om in 2023 in afgeslankte vorm mee te lopen met de 
bestemmingen van het collecterooster van de PKN via KIA en JOP (  Kerk in Actie respectievelijk 
Jong Protestant  ). Verwijzingen naar meer informatie vindt u in de kerkapp.  

Avondmaal 
LOKALE & REGIONALE BESTEMMING -TAAK IN DE WERELD 
Bij avondmaalsvieringen zal er gecollecteerd worden voor een specifiek project, waarbij in het 
bijzonder wordt gekeken naar lokale en regionale initiatieven. Voor een avondmaal zullen wij in de 
kerkapp en indien mogelijk in de liturgie vermelden wat het doel van de collecte is. 
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Giftenlijst  
INTERNATIONALE, NATIONALE EN REGIONALE BESTEMMING -TAAK IN DE WERELD 
Aan het eind van het jaar ontvangen een aantal organisaties die zich richten op de bestrijding van 
armoede een gift. De afweging vindt plaats binnen het college.  

ORGANISATORISCHE AANDACHTSPUNTEN 2023 
Toekomstbestendige diaconie 
Het 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 zal één diaken aanwezig zijn en bij Avondmaals Vieringen twee. 
• Het uitreiken van de attentie rond kerst  d.m.v. kerkleden 
• Het avondmaal protocol vereenvoudigen 
In 2023 willen we onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn met gemeenten in de 
regio. Te denken is aan het uitwisselen van van informatie, het samen oppakken van een project, 
het administratief ondersteunen van elkaar en zo meer.  
Voor deze doelen en voor de ondersteuning van de Logeerhuis de Kosterij” overweegt het college 
om een deel van de belegging te activeren zodat hiermee finnanciële ruimte ontstaat. 

Vrijwilligers 
Er is in de gemeenschap veel animo om te helpen bij verschillende activiteiten. Daar zijn we als 
diaconie erg blij mee. De diaconie zou heel blij zijn met de komst van nieuwe diakenen. 

Jeugddiaconaat 
Praktische invulling gaan we in 2023 geven aan het jeugddiaconaat. Samen met de jeugdkerk en 
contactpersonen uit de omliggende gemeenten gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn om met de jeugd van binnen en buiten de kerk over te gaan tot acties.  
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Samenstelling  
VAN HET HUIDIGE COLLEGE VAN DIAKENEN: 
voorzitter:  Maarten Bruynes 
secretaris:  Judith van der Meer 
penningmeester: Jan Gertenbach ( vrijgesteld van de kerkenraad ) 
leden:   Mineke Boerman 
   ( vacature ) 
direct betrokkene: Dick Juijn, predikant 

bijlage: collecterooster 2023 
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Datum Doel
1-jan. Nieuwjaar
8-jan. Projectzondag: 

15-jan. Diaconie:
22-jan. Diaconie:
29-jan. Diaconie:
5-feb. Projectzondag: 

12-feb. Noodhulp ( KIA )
19-feb. Diaconie
22-feb. AsWoensdag - 40dagen project
26-feb. 40dagen project

5-mrt. 40dagen project
8-mrt. Biddag voor Gewas en Arbeid - 40dagen project

12-mrt. 40dagen project
19-mrt. 40dagen project
26-mrt. 40dagen project

2-apr. 40dagen project
6-apr. Witte Donderdag - Avondmaal - 40dagen project
7-apr. Goede Vrijdag - Avondmaal - geen collecte
8-apr. Paaswake - geen collecte
9-apr. Pasen - 40dagen project

16-apr. Diaconie
23-apr. Diaconie
30-apr. Diaconie

7-mei Projectzondag:
14-mei Binnenlands diaconaat ( KIA )
18-mei Hemelvaart - geen collecte
21-mei Diaconie
28-mei Pinksterzondag - Open Doors: Vervolgd Christendom
29-mei Pinkstermaandag - geen collecte ( RvK )
04-juni Projectzondag:
11-jun. Diaconie
18-jun. Diaconie
25-jun Werelddiaconaat ( KIA )
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Datum Doel
2-jul. Projectzondag:
9-jul. Diaconie

16-jul. Diaconie
23-jul. Diaconie
30-jul. Diaconie
6-aug. Projectzondag:

13-aug. Zending ( KIA )
20-aug. Diaconie
27-aug. Diaconie

3-sep. Projectzondag:
10-sep. Diaconie
17-sep. Diaconie
24-sep. Zending ( KIA )

1-okt. Projectzondag:
8-okt. Diaconie

15-okt. Diaconie
22-okt. Werelddiaconaat ( KIA )
29-okt. Diaconie
1-nov. Dankdag voor Gewas en Arbeid - Diaconie
5-nov. Projectzondag:

12-nov. Diaconie
19-nov. Diaconie
26-nov. Diaconie

3-dec. 1e Advent - Projectzondag:
10-dec. 2e Advent - Diaconie
17-dec. 3e Advent - Binnenlands diaconaat ( KIA )
24-dec. 3e Advent - Zondag - Diaconie
24-dec. Kerstnacht - Kinderen in de knel ( KIA )
25-dec. Kerst - Kinderen in de knel ( KIA )
31-dec. Oudjaar - Diaconie
01-Jan. Nieuwjaar - Diaconie
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