
Jaarverslag diaconie 2020 
 

• De diaconie vergadert ongeveer tien keer per jaar. Afgelopen jaar was dit voornamelijk 

online. We beginnen de vergadering samen met de ouderlingen en een paar keer per jaar 

ook met de pastoraal medewerkers. (Brede Kerkenraad) Daarna hebben we onze eigen 

vergadering. 

• De diaconie doet ieder jaar een voorstel voor het collecterooster. Een aantal collectes wordt 

opengehouden voor nog te bepalen doelen (bestemmingscollectes). Diaconie en ZWO 

bepalen nu de doelen, van de mogelijkheid dat gemeenteleden doelen aandragen wordt 

nagenoeg geen gebruik gemaakt. 

• De diaconie verzorgt het Heilig Avondmaal tijdens vier zondagen en op Witte Donderdag. 

Gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen en via kerkomroep met ons verbonden 

zijn, krijgen op verzoek brood en wijn thuisbezorgd. We hebben gemerkt dat hier steeds 

meer gebruik van wordt gemaakt. 

De diaconie is aanwezig bij de Heilig Avondmaaldiensten in Nieuw Avondrust, bij toerbeurt 

met de Hervormde Kerken zorgen we voor de organisatie. Helaas kon dit vanwege Corona 

niet doorgaan. 

• De diaconie verzorgt de coördinatie en het rooster voor de kerkauto.  

• De voorzitter is afgevaardigde naar de coördinatiegroep Vluchtelingen Werk. Dat is een 

samenwerking van de diaconieën van de kerken in Voorthuizen. Dit jaar zijn er geen 

activiteiten geweest. 

• Namens de diaconie is Johan Borren (onze vorige voorzitter) betrokken gebleven bij Perron 

16.  Perron 16 is een inloophuis met een diaconaal karakter dat ondersteund wordt door -

nagenoeg- alle kerken in Voorthuizen. Onze diaconie staat t/m 2020 garant voor een deel 

van de kosten, we hebben daarom een stem bij het vaststellen van de begroting. Eén en 

ander zal opnieuw worden vastgelegd.  Meer info: www.perron16.nl.  

• De diaconie is vertegenwoordigd in de beleidsgroep van het Diaconaal Netwerk, dat is een 

samenwerking van 15 kerken uit de Gemeente Barneveld, een grote groep vrijwilligers en 

Welzijn Barneveld. Vrijwilligers bieden praktische hulp als het financieel niet lekker draait. Ze 

helpen bij het op orde krijgen en houden van de administratie, het zelfstandig bijhouden van 

een kasboek, leren doen van betalingen via telebankieren en zelfstandig leren doornemen 

van de post. (Kijk eens op www.diaconaalnetwerk.nl.) 

• De gemeentediaken is lid van ZWO, op deze manier zijn we direct op de hoogte van elkaars 

activiteiten en kunnen we snel zaken afstemmen. Eén keer per jaar vergaderen de DB’s  van 

ZWO en de Diaconie gezamenlijk. Vanwege Corona is dit uitgesteld. 

• Wijkdiakenen bieden ondersteuning aan Gemeenteleden en anderen. De diakenen kennen of 

zoeken de weg naar b.v. het Diaconaal Netwerk of Overheidsinstanties. Beschikken over een 

lijst met mensen die willen helpen met een ritje naar het ziekenhuis of andere praktische 

hulp. Men klopt vaak niet zelf aan om hulp, diakenen draaien daarom mee in de wijkteams 

en zijn aanwezig bij de wijkbesprekingen met als doel behoefte aan hulp beter te signaleren. 

• Met het Inloophuis is afgesproken dat het betalingsverkeer vanaf 2018 via de bankrekening 

van de diaconie loopt. Daarmee is het eenvoudiger te voldoen aan de eisen die aan de ANBI-

status van de kerk zijn verbonden. Eind 2019 Is het Inloophuis gestart met een extra dagdeel 

open te zijn, nl. de vrijdagochtend. De diaconie vindt “het Inloophuis” een belangrijk 

onderdeel van onze diaconale opdracht. Ook deze activiteiten staan op een laag pitje, we 

hopen dat er deze zomer  weer iets mogelijk is. 

http://www.perron16.nl/
http://www.diaconaalnetwerk.nl/


• Rondom biddag werden, zoals inmiddels gebruikelijk, artikelen en geld ingezameld voor de 

voedselbank van Stichting Hulp aan Elkaar. Deze keer niet zoals we gewend waren in de kerk, 

maar konden de goederen bij een gemeentelid worden bezorgd.  

• Met de diakenen die vorig jaar zijn afgetreden en diakenen die in hun 1e of 3e jaar zitten 

wordt gesproken over hun ervaringen. 

• De Adventscollecte was dit jaar bestemd voor de Rudolphstichting. 

 

• De inkomsten van de diaconie komen hoofdzakelijk uit de collectes. Ons doel is hetgeen we 

in een jaar binnenkrijgen ook weer uit te geven. Tegen het einde van het jaar wordt het 

“overschot” verdeeld onder goede doelen. Verantwoording wordt gegeven in “plussen en 

minnen”.  

 

• Stimustage Lian Bakker. Dit seizoen mocht Lian Bakker met ons ‘meelopen’. Zij heeft zich o.a. 

ingezet bij het Adventsproject en de (online)vergaderingen bijgewoond. 

 

• Afgevaardigde classis 

In verband met corona is de Classicale Vergadering in 2020 niet fysiek bij elkaar geweest. Er is 

via e-mail vergaderd, de afgevaardigden konden per e-mail reageren op voorstellen. Op basis 

van de reacties is een verslag samengesteld. 

De belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld door de Classicale Vergadering: 

• Verkiezing van nieuwe afgevaardigden. Br. Bert Broekhuizen is per 2021 verkozen als 
secundus afgevaardigde naar de Generale Synode. 

• Goedkeuring van de financiën van de Classicale Vergadering in 2019 en begroting voor 
2021. 

• Voorstel richting Generale Synode t.a.v. de positie van kerkelijk werkers. 
Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering heeft enkele malen fysiek kunnen 

vergaderen, maar ook een aantal keren per e-mail. De belangrijkste volgende onderwerpen 

zijn behandeld: 

• Stand van zaken in (wijk-)gemeenten die aandacht nodig hebben. 

• Mogelijkheden en initiatieven die verlichting kunnen brengen voor kleine gemeenten. 
 

 


