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Beleidsplan van de DIACONIE van de Protestantse Gemeente te
Sittard-Grevenbicht
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 van der 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 tijdelijke 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 Avondmaal- collectes inzamelen en verwerken- ambtelijke
participatie in de wijkteams- afvaardiging naar de Kleine Kerkenraadsvergaderingen- zitting van alle leden in de Grote
Kerkenraadsvergaderingen- beschikbaarheid (ambtshalve) voor hulpvragen binnen onze geloofsgemeenschap- zitting in het
Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreek- zitting in het Sociaal Overleg van de Burgerlijke gemeente- HiP � Hulp in de
Praktijk- Vluchtelingenhulp- Voedselbankacties- informatieverstrekking over en/of regelen van diaconale
vakantiemogelijkheden- inloophuis Bie Zefke � Bestuursfunctie
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Beleidsplan van de Diaconie  van de Protestantse Gemeente Geleen
â¬� Beek â¬� Urmond
De diaconale raad bestaat  uit:Voorzitter :   Bertha VerkerkSecretaris:   Phyllis DamPenningmeester:  Jan KlijnstraLid
(Maatschappelijk): Betty DijkstraLid (ouderen):   Jenny Kooistra (diaken)
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 is regelmatig overleg met diaconie.
LegaatDe stuurgroep 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 Avondmaal- coördineren collectanten, doel collecten bepalen 
en verwerken- afvaardiging naar Kerkenraadsvergaderingen- beschikbaarheid (ambtshalve) voor hulpvragen binnen onze
geloofsgemeenschap- zitting in het Diaconaal Beraad Westelijke Mijnstreek- zitting in het Sociaal Overleg van de
Burgerlijke gemeente- HiP � Hulp in de Praktijk- Vluchtelingenhulp (AZC)- Voedselbankacties- Hulp aan mensen in
financiële nood- Hulp aan mensen met administratieve afhandeling financiën- Kerstactie (HEMA kaart)- Ouderendienst
(advent) 75-plussers- 1 x per twee jaar een busreis voor 75-plussers- 80-plussers kerstattentie- Open Herberg
(donderdagmiddag) met 1x per maand een warme maaltijd- Kerkdiensten in de verzorgingshuizen- Verjaardagskaarten voor
80-plussers- Ouderenbijeenkomst in Beek en Geleen 1 x per maand- Bloemendienst (Geleen)- Giroactie 1 x per jaar voor
Diaconie en 1 x per jaar voor ZWO- Oikocredit
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.
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JAARVERSLAG  DIACONIE 2014 Protestantse Gemeente 
Sittard-Grevenbicht
Inhoudsopgave1. Voorwoord2. Doelstelling3. Organogram4. Rechtfonds5. ZWO6. Collecten7. Vakantie8. Externe contacten
(HiP/Diaconaal Beraad/Bie Zefke/Sociaal Overleg)9. Hulpvragen en giften10. Financiën11. Slotwoord � toekomst
1. VoorwoordIn het kader van de ANBI is dit het eerste jaarverslag van de diaconie van de Protestantse  Gemeente 
Sittard-Grevenbicht (PGSG) en zal als zodanig voor een ieder op de website te zien zijn.
2. DoelstellingDe diaconie wil opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving. De helpende hand bieden op plaatselijk,
regionaal en wereldwijd niveau en zo mogelijk de nood te lenigen.
3. OrganogramDe diaconie bestaat uit de volgende personen1. Voorzitter2. Secretaris3. Penningmeester4. Lid-classis5.
Rechtsfonds / 2 leden6. ZWO / 4 leden
4. RechtfondsDe leden van het rechtfonds zijn niet bevestigd. Als onderdeel van de diaconie zorgt het Rechtfonds voor
directe financiële hulp met bedragen tot ¬ 300,00 . De hulp wordt verleend na een intake gesprek met een van de twee
leden. De vraag hoeft niet van binnen de kerkgemeenschap te komen. Meestal via 'derden' bijv. Partners in Welzijn,
maatschappelijk werkende.Er is in 2014   x een beroep op het Rechtfonds gedaan. Verder staan er een 20-tal personen op
de lijst van kerstgiften.De twee zittende leden treden per 01-01-2015 af.Er is een vraag van het Breed Moderamen gekomen
om te helpen bij het oprichten van een Groot Rechtfonds. Wij zijn het daarmee niet eens. De kracht van het Rechtfonds is
de kleinschaligheid en wel directe hulp, korte lijnen en kleine bedragen. Er wordt financieel verantwoording afgelegd
aan de diaconie.We hopen dat in 2015 de twee nieuwe leden op dezelfde voet doorgaan.
5. ZWODe leden van het ZWO zijn niet bevestigd. Het ZWO werkt geheel zelfstandig binnen de diaconie. Tweemaal per jaar
is er overleg met de diaconie. Financieel wordt er verantwoording afgelegd aan de diaconie.Thema van 2014 was Duurzaam
Denken, het Nova Project. Dit was een samenwerkingsverband met de Ontmoetingskerk in Geleen (PKNkerk). Er zijn oventjes
aangeschaft voor Afrika, zodat daar duurzamer  gekookt kan worden / minder hout, heter vuur, minder CO2. Ook was er weer
een stekjesmarkt en oogstmarkt. De Wereldwinkel in de hal van onze kerk is ook een onderdeel van ZWO. Ook zij leggen
verantwoording af aan de diaconie.Wij zijn een Fair Trade Kerk.In 2015 gaan we ons, samen met de Ontmoetingskerk in
Geleen, richten op duurzaamheid binnen de eigen kerken en het project Cards India, ondersteuning van onderwijs aan Dalit
kinderen.
6. CollectenEen deel van de collecten zijn volgens het rooster van Kerk in Actie en gaan naar doelen wereldwijd. Het
resterende deel mag de kerk zelf een bestemming voor zoeken. De doelen worden door de diaconie gekozen en zijn o.a. Bie
Zefke, Rosa Lima, hospices, Voedselbank.De collectes worden afgestemd met de Ontmoetingskerk in Geleen.
7. VakantieAls bijzonder project binnen de PGSG is de vakantie. Niet iedereen heeft daar de financiële middelen voor.
Sinds dit jaar helpt de diaconie deze mensen.In 2014 heeft de diaconie in twee gevallen bijgedragen aan een vakantie.De
diaconie wil met deze actie doorgaan zolang dit financieel verantwoord is.
8. Externe contactenLeden van de diaconie hebben zitting in de volgende externe organisaties:" Diaconaal overleg van de
westelijke mijnstreek met katholieke parochies, " liefdadigheidsinstellingen, pinkstergemeente" HiP Hulp in Praktijk,
waarvoor wij vrijwilligers leveren en een contact persoon" Sociaal Overleg burgerlijke gemeente" Bie Zefke �
dag/opvanghuis voor daklozen
9. Hulpvragen en giftenSinds september wonen er  twee vluchtelingen in de vluchtruimte van de kerk en worden door ons
onderhouden. Het zijn koptische christenen, een moeder en dochter uit Egypte. Zij zijn via de protestantse kerk in
Roermond bij ons gekomen. Zij kunnen tot april blijven. Er wordt dan andere woonruimte voor ze gezocht.Verder zijn er
geen grote hulpvragen geweest. De kleine zijn via het Rechtfonds afgehandeld of via HiP.Veel gemeenteleden geven
automatisch hulp aan elkaar bij het naar de dokter gaan, wandelen, verhuizen e.d.Er is een grote gift gegeven aan de
Voedselbank voor andere noden dan voedsel.Er zal jaarlijks worden bekeken  aan wie er een gift gegeven wordt (binnen of
buiten onze kerkgemeente) en hoe groot deze is.
10. Financiën  Cees,Willy
11. Slotwoord  en toekomstIn verband met het eventueel samengaan met de Ontmoetingskerk in Geleen hebben de twee
diaconieën een gezamenlijk Beleidsplan gemaakt en op de websites gezet.
De kerken (Sittard en Geleen) hebben besloten om de oprichtingsakte van het Diaconaal Beraad  Westelijke Mijnstreek,
niet mede te ondertekenen en geen zitting te nemen in het bestuur. Dit om juridische redenen.
Daar de beide PKN kerken in Sittard en Geleen in de toekomst hun samenwerking steeds verder willen uitbreiden is onze
doelstelling het werk van de diaconieën steeds verder op elkaar af te stemmen.
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Samenvatting jaarrekening 2014 van de DIACONIE van de
Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht
Baten

81
Rentebaten en dividenten
1.086

83
Bijdragen levend geld
13.323 

84 
Doorzend coll./bijdragen
7.644

Lasten

45
Verplichtingen/bijdragen
1.163

47 
Kosten beheer/adm. 
229

48
Rentelasten/bankkosten 
342

50
Diaconaal werk plaatselijk
12.323

51 
Diaconaal werk landelijk
9.422

52
Diaconaal werk wereldwijd
10.089
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