Beleidsplan 2018 Diaconie

Protestantse Gemeente Blankenham

De diaconie richt zich op de dienst aan de medemens, biedt hulp aan hen die in financiële
nood verkeren en zet zich, waar mogelijk, in voor een betere samenleving.
De diaconie is echter klein, net zoals de gemeente klein is. De diakenen zullen keuzes
moeten maken, omdat niet alles kan.
Omdat er dus weinig mensen beschikbaar zijn voor de vele taken, kunnen de diakenen
bijvoorbeeld niet altijd gehoor geven aan de uitnodigingen voor bijeenkomsten van
landelijke of regionale aard.
Een voordeel is dat de diaconie er financieel goed voorstaat, zodat er op dat gebied veel
“goede werken” verricht kunnen worden.
FINANCIËLE STEUN
•

Daarom kan bij een ramp financiële steun worden geboden en dat wordt
ruimschoots gedaan. Ook worden jaarlijks meerdere goede doelen met een gift
bedacht. Deze worden, in overleg met de kerkenraad uitgekozen.

•

De collecteroosters van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie worden gevolgd en van
alle collectes worden de opbrengsten verdriedubbeld en er wordt € 100,- aan
toegevoegd.

•

Verder wordt aan gemeenteleden die het financieel moeilijk hebben een gift of
renteloze lening geschonken.

•

Financiële steun wordt verder verleend aan het jeugdwerk en aan diverse plaatselijke
instanties.

DIENSTWERK
•

Aanwezigheid in de kerkdiensten, zowel op zondag als op feestdagen, op Bid- en
Dankdagen, de Stille Week en tijdens de gezamenlijke kerk-diensten in Kuinre die
minstens eenmaal per maand worden gehouden.

•
•

De diakenen doen tijdens het Heilig Avondmaal dienst aan tafel.
De kerkenraadsvergaderingen worden bezocht en als het enigszins kan ook andere
vergaderingen.

•

De diakenen komen tenminste voor elke kerkenraad bijeen om alle lopende zaken en
ingekomen stukken door te nemen.
Ouderen ontvangen zowel met Kerst als op hun verjaardag bloemen die door een van
de kerkenraadsleden bezorgd worden.

•

•

Zieken, kraamouders, nieuwingekomenen en mensen die hun huwelijksfeest vieren
of in de rouw zijn, ontvangen een attentie of een kaart en indien het ons ter ore
komt, geldt dat voor alle mensen in Blankenham.

•

De diaconie doet ook mee aan het missionair en diaconaal aandeel via Kerk in Actie.

BEHEER FINANCIËN
•

De (financiële) administratie wordt gedaan door de secretaris/penning-meester van
de diaconie.

•

Het beheer van de landerijen en het innen van de pacht worden uitbesteed aan het
K.K.G, het Kantoor de Kerkelijke Goederen. Met de rentmeester is regelmatig
contact.

Het beleid t.a.v. het beheer:
als land vrij van pacht komt zal bekeken worden wat het meest gunstig is:
• verkopen
• opnieuw verpachten
• uitgeven in erfpacht
Door de diaconie zijn de volgende afspraken gemaakt:
• bij verkoop zullen aan de koper geen eisen worden gesteld
• bij opnieuw verpachten zal de regel zijn dat deze landerijen in het openbaar te pacht
worden aangeboden aan de belijdende leden en aan de doopleden van de
Protestantse gemeente Blankenham. Via loting zal de pachter worden aangewezen.
Er kunnen echter redenen zijn om over te gaan tot overhandse verpachting. In deze
uitzonderingsgevallen achten de diakenen zich verplicht, niet hiertoe over te gaan dan na
overleg met de Dienstenorganisatie van de P.K.N.
De uitgaven kunnen van jaar tot jaar behoorlijk verschillen. (zie jaarrekening)
Dat is afhankelijk van de calamiteiten die zich in de wereld voordoen, van de mensen en de
instanties die een beroep op de diaconie doen en van het onderhoud van de bezittingen.

