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Overleg wijkteam Wijk II

Overleg wijkteam Wijk II bij mevr.Van Poortvliet 
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de Engle van Zitterd-Gelean
Diaconale RaadInzamelactie voor de Engle van Zitterd-GeleanDe diaconieën van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond
hebben de afgelopen periode besloten om de Engele van Zitterd-Gelean te gaan ondersteunen.
Als eerste actie willen wij op de zondagen 10, 17 en 24 mei groenten in glas gaan inzamelen. Het gaat dan om de diverse
groenten van ongeveer 350 gram, dus geen grote potten. Mocht u niet kunnen of willen sjouwen met spullen,dan is een
geldelijke bijdrage natuurlijk ook van harte welkom. Op 10 mei a.s. zal Angela Colaris van de Engele de regiodienst
bezoeken, toelichten waar de Engele voor staan en vertellen wat wij als gemeente zoal voor hen kunnen betekenen.
De Engele van Zitterd-Gelean ondersteunen gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Gezinnen die, om
wat voor een reden dan ook, in aanmerking komen voor de voedselbank, kunnen in de regio Sittard-Geleen rekenen op een
wachtlijst van 6 tot 7 maanden. In de tussentijd zijn er amper regelingen om deze mensen te helpen.
Steeds meer mensen hebben niet meer de mogelijkheid om dagelijks een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten. De
Engele proberen deze gezinnen te helpen en zijn daarvoor continu op zoek naar sponsors voor de zogenaamde Engele
pakketten,waarmee ze in ieder geval willen zorgen voor een bijdrage aan een dagelijkse broodmaaltijd en een warme
maaltijd. Daarnaast ondersteunen ze gezinnen in de vorm van begeleiding naar de diverse instanties. Denk hierbij aan
hulp bij het aanvragen van uitkeringen, de weg naar bewindsvoering, hulp bij schuldsanering, maar ook hulp in de vorm
van kleding en huisraad. Ook stellen zij kritische vragen als de instanties zich niet aan de afspraken houden.
Zij doen dit alles met een klein netwerk aan vrijwilligers die, elk met hun ervaring en expertise, zijn of haar aandeel
levert. De Engele zijn continu op zoek naar sponsoring in de vorm van levensmiddelen en kleding, maar zeker ook in
expertise. Zij streven ernaar deze mensen net dat ene steuntje te kunnen geven dat ze nodig hebben en ervoor zorgt dat
ze het over een tijd weer helemaal zelf kunnen. Ze kijken dus naar de behoefte van de persoon zelf en proberen daar hun
hulp op aan te passen.
Doet u mee met de actie?
Bertha Verkerk en Harm Versluis
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Concept beleidsplan voor de samenwerkende diaconie
Concept beleidsplan voor de samenwerkende diaconieën van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond  2015-2017
VisieWij willen Jezus volgen door dienend in de samenleving te staan, en op te komen voor de zwakkeren in de
samenleving.Het vormgeven en uitbouwen van de diaconale opdracht van de kerk is altijd een belangrijk uitgangspunt van
de gemeenschap geweest. De diaconie vervult daarin een voortrekkersrol en ziet voor zichzelf een duidelijke taak
weggelegd in het bewustmaken en �houden van de gemeenschap. Daartoe signaleert zij diaconale nood, brengt dit in kaart
en biedt binnen haar mogelijkheden de helpende hand op plaatselijk, regionaal en wereldwijd niveau. De oecumenische
contacten blijken van grote waarde om met elkaar gezicht te tonen naar de burgerlijke gemeenten en gezamenlijke
diaconale projecten op te pakken.
Wie zijn we?Sittard-Grevenbicht: zie BIJLAGE 1
Geleen-Beek-Urmond: zie BIJLAGE 2
Wat doen we al samen?" Acties voor de 'Engele van Zitterd-Gelaen'" Diaconale collectes in gezamenlijke diensten gaan
naar hetzelfde doel" Deelname aan HIP" Vertegenwoordiging naar het Diaconaal Beraad" Overleg met de burgerlijke gemeente
Sittard/Geleen" Twee jaarlijkse bustocht in het voorjaar
" De twee ZWO-groepen uit onze gemeenten doen een gezamenlijk project en hebben een gezamenlijk beleidsplan gemaakt
(zie bijlage 3)
Waar willen we naartoe?" Onze wens is in de komende periode toe te groeien naar een gezamenlijke voorzitter,
penningmeester en secretaris. Dit is pas mogelijk na een officiele fusie. We hoeven in de toekomst niet alles samen te
doen. We kunnen de uitvoerende taken verdelen over de verschillende wijken en kerken." In de toekomst willen we alle
diaconale collecten op elkaar afstemmen" Een gezamenlijke vorm van het Rechtfonds
BIJLAGE 1
Diaconie Sittard-Grevenbicht  juni 2015
Alle leden van de Diaconie zijn in de kerkdienst bevestigd en zijn lid van de Kerkenraad.De periode van ambtsdrager is
4 jaar.Vanuit de Diaconie is er altijd 1 lid vertegenwoordigd in de Kleine Kerkenraad.Alle leden van de Diaconie nemen
deel aan de grote kerkenraadsvergaderingen.
Omdat alle leden van de Diaconie zijn bevestigd als ambtsdragers, nemen ze deel aan de kerkdiensten en worden ze
ingeroosterd om deel te nemen als 1e of 2e ambtsdrager van dienst.
Momenteel is de verdeling als volgt:voorzitter: Riet Coolsmapenningmeester: Willy vd Weidesecretaris: Hennie Prinslid:
Harm Versluis
Harm Versluis is afgevaardigde van de classis.
Anno Braaksma: is namens de Diaconie bestuurslid bij het opvanghuis Bie Zefke (vrijwilliger)
Gerie Brandts: is namens de Diaconie afgevaardigde bij het overleg Sociaal Beraad van de gemeente Sittard-Geleen.
(vrijwilliger) ZWO- Zending  Werelddiaconaat en OntwikkelingssamenwerkingDeze werkgroep functioneert zelfstandig.Sinds
2013 valt deze werkgroep, die uit 4 leden bestaat, financieel en inhoudelijk onder de verantwoordelijkheid van de
Diaconie.Er vindt 3 x per jaar een gezamenlijk overleg plaats zodat er een goede afstemming is.
RechtfondsEr zijn bij het rechtfonds 2 personen ( vrijwilligers) die de hulpvragen aangeboden krijgen en die
afhandelen.Het rechtfonds valt financieel en inhoudelijk onder de Diaconie.In 2014 is het protocol voor dit fonds
herzien en opnieuw ingevoerd.Eens per jaar vindt er tussen de vertegenwoordigers van het rechtfonds en de Diaconie een
overleg plaats over de stand van zaken.Eind van dit jaar, 2014, zal er een wisseling zijn van de vertegenwoordigers van
het rechtfonds.
GastenkamerIn de Johanneskerk is er een gastenkamer die in het verleden vaak is gebruikt voor het tijdelijk opvangen
van asielzoekers. Omdat de kamer al ruim 3 jaar leeg stond heeft de Diaconie samen met de commissie van beheer besloten
de kamer permanent te gaan verhuren.De verhuur zal in mei 2015 plaats vinden.Opnieuw kwam er (September 2014) toch plots
een hulpvraag voor tijdelijk opvang van 2 asielzoekers. Er is toen door de Diaconie en Kerkenraad besloten om tot 1
maart 2015 de gastenkamer beschikbaar te stellen voor deze 2 vluchtelingen.
Werkzaamheden van de Diaconie
de erediensten het Heilig Avondmaalcollectes inzamelen en verwerkenambtelijke participatie in de wijkteamsafvaardiging
naar de Kleine Kerkenraadsvergaderingenzitting van alle leden in de Grote Kerkenraadsvergaderingenbeschikbaarheid
(ambtshalve) voor hulpvragen binnen onze  geloofsgemeenschapzitting in het Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreekzitting
in het Sociaal Overleg van de Burgerlijke gemeenteHIP � Hulp in de
PraktijkVluchtelingenhulpVoedselbankactiesschuldhulpmaatjeinformatieverstrekking over en/of regelen van diaconale 
vakantiemogelijkhedeninloophuis Bie Zefke � Bestuursfunctie
BIJLAGE 2
Diaconie Geleen � Beek � Urmond juni 2015  
De diaconale raad bestaat  uit:Voorzitter :   Bertha VerkerkSecretaris:   Phyllis DamPenningmeester:  Wim Hendriks Lid
(Maatschappelijk): Betty DijkstraLid (ouderen):  Jenny Kooistra (diaken)
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In 2015 zal de penningmeester van de ZWO, Wim Hendriks, ook deze functie vervullen voor de diaconie.Er is één diaken
die als lid van de Kerkenraad deze maandelijkse vergaderingen bezoekt.
ZWO- Zending  Werelddiaconaat en OntwikkelingssamenwerkingDeze werkgroep functioneert zelfstandig. Deze werkgroep
bestaat uit 3 leden: Financieel en inhoudelijk zelfstandig. ZWO legt verantwoording af aan de landelijke PKN samen met
de Diaconale Raad. Er isregelmatig overleg met diaconie.
LegaatDestuurgroep fondsenbeheer beheert legaatgelden die voor een deel belegd zijn in Oikocredit. Deze stuurgroep
bestaat uit de voorzitter van ZWO en de voorzitter en penningmeester van de Diaconale Raad.
Werkzaamheden van de Diaconie
de erediensten het Heilig Avondmaalcoördineren collectanten, doel collecten bepalen  en verwerkenafvaardiging naar
Kerkenraadsvergaderingenbeschikbaarheid (ambtshalve) voor hulpvragen binnen onze  geloofsgemeenschapzitting in het
Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreekzitting in het Sociaal Overleg van de Burgerlijke gemeenteHIP � Hulp in de
PraktijkVluchtelingenhulp (AZC)VoedselbankactiesHulp aan mensen in financiële nood Hulp aan mensen met administratieve
afhandeling financiën Kerstactie (HEMA kaart)Ouderendienst (advent) 75 plussers1 x per twee jaar een busreis voor 75
plussers80 plussers kerstattentieOpen Herberg (donderdagmiddag) met ix per maand een warme maaltijdKerkdiensten in de
verzorgingshuizenVerjaardagskaarten voor 80 plussersOuderenbijeenkomst in Beek en Geleen 1 x per maandBloemendienst
(Geleen)Giroactie 1 x per jaar voor Diaconie en 1 x per jaarvoor de ZWOOikokrediet
Wat is weggevallen?We doen de meeste activiteiten nog die we vijf jaar geleden ook deden. Gelukkig worden we hierbij
geholpen door een aantal gemeenteleden.We hebben in de Diaconale Raad twee mensen minder dan vijf jaar geleden. Het is
moeilijk gemeenteleden te vinden die een taak voor een aantal jaren op zich willen of kunnen nemen.Hulp bij het invullen
van formulieren of het aanvragen van toeslagen is een aantal keren aangeboden. Hier is geen gebruik van gemaakt. Ook van
de vakanties vanuit �Het Vakantiebureau� wordt geen gebruik gemaakt. We hebben besloten de informatie hierover niet meer
in het �Kerknieuws� te plaatsen.
BIJLAGE 3
Beleidsplan ZWO 2014
Doel van Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Zending richt zich op het helpen en ondersteunen van geloofsgemeenschappen en op verzoening en vrede. Het
aandachtsgebied van ZWO ligt buiten Nederland.Werelddiaconaat gaat om de eerlijke verdeling van wat eigenlijk van
iedereen is.De werkgroep ZWO is solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en allerlei vormen van
onderdrukking en geweld. We steunen lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding,
onderwijs,  landbouw en het naleven van de rechten van de mens.Ontwikkelingssamenwerking is luisterend zoeken naar de
oorzaken van problemen en het streven naar eerlijke handel om de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren. De ZWO
werkgroepen brengen de wereld de kerk binnen en hopen daarmee de geloofsgemeenschap te informeren en zodanig te
enthousiasmeren dat we een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van mensen die verkeren in moeilijke
omstandigheden.
ZWO Groep
De ZWO groep voert werk uit dat volgens de kerkorde van de PKN een opdracht is  van de hele geloofsgemeenschap.Formeel
is de ZWO-groep een werkgroep die onder verantwoordelijkheid van de diaconie de werkzaamheden uitvoert. De werkgroep
bestaat uit 7 leden, 4 van Sittard en 3 van Geleen-Beek-Urmond.De ZWO groep in Sittard valt onder de diaconie maar
functioneert zelfstandig en vergadert ca 6 maal per jaar. Het financiële jaarverslag van ZWO Sittard wordt in het
financiële jaarverslag van de diaconie opgenomen; de diaconie legt weer verantwoording af aan de kerkenraad. Een
werelddiaken onderhoudt het contact tussen diaconie en ZWO. Bij gebrek aan een werelddiaken wordt eenmaal per kwartaal
een kort gezamenlijk overleg gehouden.De ZWO groep in Geleen-Beek-Urmond functioneert zelfstandig. Een ZWO-lid is
vertegenwoordigd in de kerkenraad. De werkgroep legt financiële verantwoording af aan de kerkenraad. De werkgroep heeft
circa 6 keer per jaar overleg.               
WerkzaamhedenDe ZWO-groep zorgt voor het houden van collectes voor diverse projecten (zoals Kerk In Actie). De
collectes worden toegelicht in de kerkdiensten en het kerkblad. Voor daartoe geschikte projecten wordt ook gebruik
gemaakt van  PR in de plaatselijke bladen .Bij diensten met een duidelijke koppeling naar het werkveld wordt meegewerkt
aan de invulling.Daarbij speelt oecumene een belangrijke rol, bijvoorbeeld het naar elkaar toegroeien, elkaar leren
begrijpen en het samenwerken.
Daarnaast zijn er specifieke acties die door de lokale ZWO groepen worden ingevuld, zoals:Sittard: stekjesmarkt,
oogstmarkt, beheer van een kleine Wereldwinkel.Geleen: voorjaarsactie, najaarsactiviteit in het kader van een lopend
project, Paasgroetenactie.
Ontwikkeling/toekomst
In 2011 zijn beide werkgroepen begonnen om ervaringen en werkwijze uit te wisselen. Dat heeft er toe geleid dat in 2013
en 2014 gezamenlijk invulling wordt gegeven aan een project NOVA, milieuvriendelijk koken en stoken. Naar de toekomst
gericht willen beide groepen nauwer gaan samen werken en voorbereid zijn op de eventuele samengaan van Sittard en
Geleen. Om de samenwerking verder in te vullen zullen zowel op inhoudelijk vlak als op organisatorisch vlak afspraken
worden gemaakt.
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14-07-2015

Wisseling van penningmeester

Diaconale Raad 

Wisseling van penningmeester 

Jan Klijnstra is jarenlang penningmeester geweest van de Diaconale Raad. Hij heeft dat met grote inzet en
nauwkeurigheid gedaan. Jan, nogmaals: bedankt! 

Aan het begin van dit jaar heeft Jan de penningen en alles wat er mee samenhangt over gedragen aan Wim Hendriks. De
samenstelling van de Diaconale raad is nu als volgt:

Voorzitter: Bertha Verkerk

Secretaris: Phyllis Dam

Penningmeester: Wim Hendriks                                        

Lid (Maatschappelijk): Betty Dijkstra

Lid (Ouderen): Jenny Kooistra (diaken)
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09-10-2015

Vergadering diaconale raad
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01-11-2015

Sparen voor boodschappenpakketten

U kunt weer zegeltjes  voor boodschappenpakketten sparen bij de PLUS -supermarkten. 

Doet u boodschappen bij de Plus en gebruikt u de zegeltjes die u krijgt niet zelf, dan zouden we het fijn vinden als u
ze meeneemt naar de kerk. Wij zorgen dat de pakketten die we zo  bij elkaar sparen bij mensen terecht komen die ze echt
goed kunnen gebruiken. De actie duurt tot 30 januari 2016.

Al vast heel hartelijk bedankt, de Diaconale Raad
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Vergadering Diaconale raad
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Vergadering Diaconale raad
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30-11-2015

Diaconale raad ook SamenVerder

In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u
van het één en ander op de hoogte brengen.

De Diaconale Raad. 

Twee keer per jaar vergaderen de Diaconale Raad van GBU en SG samen. Hier en daar doen ieder hun taken op verschillende
manieren. Over deze verschillen valt goed te praten en worden stapsgewijs kleiner. De verschillende raden stimuleren en
inspireren elkaar ook.

Met de vraag van de Stuurgroep heeft de gezamenlijke Diaconale Raad een eerste blauwdruk opgesteld omtrent hun aandeel
in het Samen Verder Proces. Al eerder was besloten dat SG en GBU samen gaan doen wat zij samen kunnen doen. Tevens is
besloten dat naar de gezamenlijke Kerkenraad vanuit ZWO één lid als diaken afgevaardigd wordt en het wenselijk is dat de
Diaconale Raad van SG en GBU, ieder één lid afvaardigt. Voor 2016 is de voorzitter van de DR-GBU als aanspreekpunt
voorgesteld. Vanwege de huidige wisseling van bezetting in SG is daar nog geen aanspreekpunt aan te wijzen. 

Daarnaast is er een lijst geformuleerd wat Samen of Beiden doen en wat ieder afzonderlijke nog doet aan Diaconaal of
ZWO taken.
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