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1. Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern voor de periode 
2022-2025. Dit beleidsplan is van toepassing voor de diaconie van de gemeente in haar geheel inclusief de 
beide wijkdiaconieën van Vleuten en De Meern. 

1.1. Missie en Visie 
Wij geloven in delen1. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is, om in Nederland 
en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. 
Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) 
voor zichzelf kunnen zorgen. De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving 
waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. 
In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'. 
 
Onze Bijbelse motivatie 
Dienen is een Bijbels uitgangspunt. Jezus kwam om te dienen en vraagt dit ook van zijn volgers, zoals 
bijvoorbeeld in Mattheüs 25: 
“Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de 
wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie 
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. … alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”. 
 
Onze opdracht 
De kerk van Jezus Christus is er niet omwille van zichzelf. Zij is dienstbaar aan de gemeente, de samenleving en 
de wereld waarin wij leven. Actief bevorderen van sociale cohesie en het aan de kaak stellen van onrecht 
behoort tot de roeping van de kerk. 
De Bijbel draagt ons op om recht te doen en te zorgen voor bescherming van de hulpbehoevenden. De diaconie 
ziet het daarom, in aansluiting op de kerkorde, als haar opdracht: 

 te werken aan barmhartigheid en gerechtigheid, dichtbij en ver weg, en te delen van wat we 
ontvangen hebben;  

 praktische en concrete hulp te bieden aan mensen die in de knel zitten; 
 deel te nemen aan activiteiten ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn; 
 de zorg voor het behoud van de schepping te bevorderen.  

 
Beleid en doelstellingen 
De diaconie wil betrokken zijn bij zwakkeren en bouwen aan een samenleving waar ieder mens tot zijn recht 
komt. De diaconie wil oog hebben voor ontwikkelingen in wereld en de zorg voor natuur en milieu bevorderen.  
 
Ons werkgebied 
Als geloofsgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, dichtbij en ver weg. De diaconie wil 
haar opdracht daarom zowel plaatselijk in de eigen dorpen, de eigen stad uitvoeren, als regionaal, en landelijk 
én in de wereld. Diaconale steun wordt gegeven aan gemeenteleden en niet-gemeenteleden, jong en oud, 
ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. In de eigen omgeving kan letterlijk de helpende hand worden 
geboden, maar ook financiële hulp is mogelijk. Buiten de directe omgeving zal de hulp voornamelijk financieel 
zijn.  

 
1 Motto geleend van Kerk in Actie. 
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Voor het plaatselijke werk wil de diaconie verbindingen leggen tussen mensen binnen en buiten de kerk en 
actief samenwerken met andere kerken in haar omgeving en met sociaal maatschappelijke organisaties en 
instanties om haar opdracht te verwezenlijken. Voor het werk in de Nederlandse samenleving en buitenlandse 
projecten sluit de diaconie aan bij de initiatieven van met name Kerk in Actie en diverse hulporganisaties 
(NGO´s).  
 
Dienst in de eigen gemeente 
Binnen de eigen gemeente zijn diakenen (conform Artikel IV van de kerkorde) geroepen tot: 

 de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven  
 de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;  
 de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard. 

 
Daarnaast is de gemeente als geheel geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door het 
betrachten van onderling dienstbetoon en door als leden van de gemeente dienstbaar te zijn aan elkaar 
(Ordonantie 8, Artikel 3). 

 

2. Ontwikkelingen in onze omgeving 
Onze gemeente verkeert in de bijzondere situatie van twee dorpskernen met een dorps karakter, die direct 
aansluiten op (Vinex) nieuwbouwwijken van Utrecht, die veel meer kenmerken van de stad hebben met 
problematiek als anonimiteit en financiële zorgen. Maar ook de wereld verder weg is volop in beweging. 

Wat gebeurt er om ons heen? Ten westen van de A2, in Leidsche Rijn, in de directe omgeving van onze eigen 
woonwijk en straat? En wat is daarvan het diaconale aspect? 

 

- Eenzaamheid: Eenzaamheid is een van de aspecten die veel gehoord wordt bij ouderdom maar ook bij 
alleenstaanden en mensen in een sociaal of financieel zwakkere positie. Gezamenlijke maaltijden en 
mogelijkheden van ontmoeting en activiteiten is een gebied waar diaconieën een taak zien. 
 

- Armoede: Armoede in Nederland is een maatschappelijk probleem. In veel gevallen gaat het om noodhulp 
om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of nuts voorzieningen worden afgesloten. 
Kwetsbare groepen zijn vooral mensen zonder betaald werk, alleenstaande ouders met kinderen, 
asielzoekers, mensen met psychische problemen en ouderen boven 65 jaar. 
De kerk kan individuele hulp bieden in de vorm van financiële giften, hulp in natura of leningen. Verder 
blijkt dat kerken veel doen aan collectieve hulp via de voedselbank, inloophuizen en projecten die specifiek 
gericht zijn op kinderen in armoede. Kerken en diaconieën kunnen ook hulp bieden door in gesprek te gaan 
met bestuurders en lokale politici – zelfstandig of vanuit een noodfonds of diaconaal platform. 
 

- Veranderingen in de zorg en Participatiemaatschappij: Door veranderingen in de zorg en decentralisatie 
van zorgtaken aan gemeentes, wordt er een groter beroep gedaan op familie, kennissen en buren van 
mensen die hulp nodig hebben. Er wordt een groot beroep op mantelzorgers gedaan, voordat 
professionele hulp kan worden ingeschakeld. Diaconieën kunnen op verzoek van de pastorale werkers 
waar nodig ondersteuning bieden met het inzetten van (het netwerk van) vrijwilligers. 
 

- Jongeren: Zoeken naar hun plaats in de samenleving. De diaconie kan activiteiten aanbieden die jongeren 
helpt bij hun oriëntatie op de samenleving en hoe zij daaraan concreet kunnen bijdragen. 
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3. Doelstellingen in deze beleidsperiode 
De uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 1 en de ontwikkelingen in hoofdstuk 2, leiden tot de 
volgende voornemens voor de komende beleidsperiode.    

3.1. Zorgen dat er hulp is in de regio 
In onze regio Utrecht is er een groot aanbod van openbare voorzieningen en welzijnswerk. Toch is het voor veel 
mensen moeilijk om de weg te vinden in de veelheid aan organisaties, regelingen en procedures.  
De Diaconie wil, daar waar alle andere instanties tekortschieten, een helpende hand bieden. Hierbij wil de 
Diaconie Vleuten-De Meern zoveel mogelijk samenwerken met andere hulpverlenende instanties om de 
hulpverlening zo optimaal mogelijk te verzorgen. 
 
Concreet 

 Inspelen op hulpvragen d.m.v. het geven van praktisch en/of financiële steun. Hierbij wordt het door 
de diaconie ontwikkelde protocol voor hulpvragen gevolgd. 

 Vorming van een groep vrijwilligers die opgeleid zijn tot Schuldhulpmaatje. 
 Samenwerken met- en bijdragen aan (diaconale) hulpdiensten, zoals Present, die praktische hulp 

bieden aan mensen in de onze omgeving. 

3.2. Buitenland  
Binnen onze gemeente is de werkgroep Buitenland werkzaam. 
Zij richt zich specifiek op hulp in het Buitenland, die te maken hebben met Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking met kerken in het Buitenland en adviseert hierover het College van diakenen. 
Elk jaar wordt hiervoor een jaarprogramma Buitenland opgesteld.  

Hierbij wordt, naast plaatselijke activiteiten, ook gebruik gemaakt van de programma’s van Kerk in Actie over  

Zending, Werelddiaconaat, Noodhulp en Kinderen in de Knel. 

Belangrijk hierbij is  

1. het steunen en inspireren van elkaar’; 

2. het met elkaar kennis delen en informatie uitwisselen; 

3. het inventariseren en keuzes maken van Kerk in Actie-projecten; 

4. En het beoordelen van de aanvragen voor ondersteuning van andere organisaties, die in het 
buitenland werkzaam zijn en  

o Mensen in nood een veilige plek bieden.  
o Kwetsbare kinderen tot hun recht laten komen.  
o Armoede bestrijden wereldwijd.  
o Ons geloof delen en mensen bemoedigen.  
o Christenen in minderheidssituaties steunen om zich in te zetten voor hun samenleving. 

 

Concreet: 

 Het meewerken aan kerkdiensten voor Zending, Werelddiaconaat en in de Veertigdagentijd; 
 Het meewerken aan het opstellen van het collecterooster met de landelijke collecten Buitenland; 
 Het verzorgen van publiciteit Buitenland in het kerkblad De Vier, Zondagsbrieven en Kerkdiensten; 
 Het meewerken aan en voorbereiden van plaatselijke thema-acties Buitenland in de Veertigdagentijd 

en Advent; 
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 Jaarlijks terugkomende acties zoals: de schrijfacties en  paasgroeten,  inzamelen postzegels en 
kaarten, verkopen van zendingskalenders en de vakantietas en het houden van kerstpakketten acties. 

 
 
 

3.3. Betrekken gemeenteleden 
De diaconie kan niet alles alleen en is voor praktische hulp en bij activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. De 
diaconie zal daarom in voorkomende gevallen de hulp vragen van gemeenteleden. 
 
De diaconie vindt het van belang dat de gemeente zich haar diaconale roeping realiseert en wil initiatieven 
ontwikkelen om de gemeente hiervan (nog) meer bewust te maken. Nieuwe diaconale initiatieven worden bij 
voorkeur door vrijwilligers/gemeenteleden ontwikkeld. 
 
Er is ook hulp nodig die de plaatselijke kerk niet kan verlenen. Dan schiet de landelijke Protestantse Kerk te 
hulp, namens de protestantse diaconieën. Dat diaconale werk wordt uitgevoerd door Kerk in Actie, met geld 
dat de plaatselijke diakenen bijeenbrengen. Ook landelijk gaat het om helpen én werken aan een 
rechtvaardige, duurzame samenleving (zie www.kerkinactie.nl). 
 
Concreet 

 Het vormen van een actieve groep vrijwilligers die praktische hulp en ondersteuning kunnen bieden bij 
het diaconale werk, activiteiten en hulpvragen. Bestaande voorbeelden hiervan zijn: de Open Eettafel 
en de Klussendag i.s.m. stichting Present en/of NL Doet.  

 Werken aan bewustwording door regelmatige communicatie naar de gemeente via berichten in het 
kerkblad VIER en Zondagsbrieven.  

3.4. Investeren in een sociaal netwerk   
Een netwerk van contacten bij overheid en zorg- & welzijnsorganisaties is onontbeerlijk in de uitvoering van de 
diaconale vraagstukken, waarbij armoede en schuldhulp een steeds groter wordend probleem vormen voor 
diaconie en overheid. Ook wil de diaconie geen bestaande wielen opnieuw uitvinden en alles alleen doen. Om 
relevant en effectief te zijn, zoeken we aansluiting bij bestaande instanties en initiatieven. Het onderhouden 
van het netwerk met contacten van de Buurtteams en hulporganisaties zoals Present, de Voedselbank en 
Vluchtelingenwerk Nederland hoort bij de taak. In de komende jaren wil de diaconie dit netwerk onderhouden 
en waarnodig uitbouwen en versterken. Samenwerking vergroot de zichtbaarheid van de kerk. 
 
Concreet 

1. Inzichtelijk maken van het netwerk en de contactpersonen met contactgegevens; 
2. Actief zoeken van de verbinding en samenwerking met kerkelijke- en niet kerkelijke organisaties en 

investeren om het sociale netwerk op te bouwen en te kennen en gekend te worden bij instellingen 
voor zorg en welzijn en bij de overheid (o.a. loket WMO); 

3. Helder formuleren wat wij als diaconie te bieden hebben en inventariseren wat wij aan andere 
organisaties kunnen vragen;  

4. Aanhaken bij bestaande initiatieven zoals: Present en niet het wiel opnieuw uit vinden; 
5. Open staan voor (hulp) vragen van zorg- en welzijnsorganisaties en zelf door te verwijzen naar deze 

organisaties waar dat nodig is; 
6. Contactpersonen aan wijzen binnen de diaconie die aanspreekpunt zijn voor andere organisaties en 

periodiek contact onderhouden; 
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7. Onderzoeken (uitbreiding)samenwerking met diaconieën van de andere kerken via onder meer het 
Platform van de Kerken in Leidsche Rijn en het Diaconaal Platform Utrecht (DPU). 

3.5. Diaconaal Jeugdwerk 
Jeugdwerk schuurt in veel gevallen tegen diaconaat aan. De diaconie heeft geen plannen om in de komende 
beleidsperiode specifieke activiteiten voor jongeren te gaan organiseren en wil dit over laten aan het 
bestaande jeugd en jongerenwerk in de beide wijkgemeentes. (In beide wijkgemeenten zijn 
beleidsvoornemens geformuleerd om het jeugdwerk in de komende periode te versterken). Wel wil de 
diaconie jeugd en jongeren betrekken bij het diaconale werk en helpen bij hun oriëntatie op de samenleving en 
hoe zij daaraan een bijdrage kunnen leveren. 
 
Concreet 

 Jongeren betrekken bij diaconale activiteiten zoals klusdagen en Nacht zonder dak; 
 Voortzetting kindernevendienstprojecten en collectedoelen.  

3.6. Duurzaamheid 
Klimaatsverandering en opwarming van de aarde zijn dagelijkse nieuwsfeiten. De wereld zit in een 
overgangsfase van het gebruik van fossiele brandstoffen naar meer duurzame vormen van energieopwekking 
zoals zonne- en windenergie. Maar ook grondstoffengebruik, duurzame producten en recycling, eerlijke handel 
en een eerlijke prijs voor producten spelen een belangrijke rol bij onderwerp duurzaamheid. 
Ook onze kerkelijke gemeente moet hierin haar verantwoordelijkheid oppakken.   
Concreet 

 Doelstelling is om in de komende beleidsperiode duurzaam gedrag in kerk en gemeente te bevorderen 
in onze diaconale activiteiten. 

 (Doorgaan met het) organiseren van Micha-cursussen; 
 Gebruik van Fair Trade producten in de kerk; 
 Duurzaam verbouwen en gebruik van duurzame materialen stimuleren bij de exploitatie van het 

diaconale  vastgoed. 
 Digitaal collecte werving bevorderen (minder vervoer van cashgeld) 
 Online communiceren promoten van diaconale activiteiten (minder printen) 

3.7. Ontmoetingsruimte 
In 2013 heeft de diaconale taakgroep geconcludeerd dat het om diverse redenen toen niet het geschikte 
moment was om een inloophuis te starten. De diaconie is nog steeds van mening dat een inloophuis een te 
grote ambitie is voor onze gemeente die zeer grondige voorbereidingen vraagt, afstemming met veel partijen 
en een grote inzet van mensen (vrijwilligers) en middelen. 
Wel wil de diaconie in nauwe samenwerking met de kerkrentmeesters, in de komende beleidsperiode 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer ruimte en faciliteiten voor ontmoeting te realiseren in de in 
2020/2021 verbouwde kerkgebouwen en het verenigingsgebouw. Hierbij kan men denken aan ruimte voor 
ontmoeting en gesprek met koffie en thee en samen eten. 
Een geslaagd voorbeeld van zo’n activiteit is de Open Eettafel die sinds 2014 in Vleuten georganiseerd wordt. 
Hieraan nemen zowel gemeenteleden als buitenkerkelijke inwoners deel. Deze eettafel voorziet duidelijk in een 
behoefte.  
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Voorwaarden voor succes zijn ook in dit geval een grondige inventarisatie vooraf naar de doelgroepen en hun 
behoefte aan hulp en ontmoeting en de vraag óf en hoe samenwerking kan/moet plaatsvinden met andere 
kerkgenootschappen en sociaal maatschappelijke organisaties, huisartsen, maatschappelijk werk, gemeente. 
Niet in de laatste plaats vragen een dergelijke voorzieningen breed draagvlak binnen de gemeente, voldoende 
deskundigheid en gemotiveerde vrijwilligers (om de ontmoetingsruimtes minimaal enkele dagdelen per week 
te bemensen) en financiële middelen. 

Concreet 
 Voortzetting en binnen de bestaande mogelijkheden en behoefte uitbreiden van reeds lopende 

initiatieven zoals de Open Eettafel in de Achterbouw en activiteiten zoals De Huiskamer, Stamtafel en 
Thema-ochtenden Bij de Haard en in De Klepel;  

 Onderzoeken of het gewenst is om bij deze activiteiten samen te werken met andere 
kerkgenootschappen en sociaal maatschappelijke organisaties. 

3.8. Continuïteit diaconaat 
Diakenen zijn vrijwilligers die zich gedurende één of twee ambtsperiodes van elk vier jaar inzetten voor deze 
mooie taak en daarna plaats te maken voor een ander gemeentelid die het stokje over neemt. De zorg voor 
continuïteit van het diaconale werk in de gemeente is een belangrijk aandachtspunt van de diaconie: zijn we in 
staat op tijd goede nieuwe diakenen te vinden en is de kennis van het diaconale werk voldoende vastgelegd 
zodat deze overdraagbaar is aan nieuwe ambtsdragers. 
 
Concreet 

 Zorg voor de continuïteit van de vaste diaconale taken in de eredienst, bij het inzamelen van de 
collecten en de dienst van Schrift en Tafel; 

 Zorg voor de continuïteit en verdere uitbouw van goed lopende activiteiten; 
 Vastleggen van organisatie, werkwijze en procedures van de diaconie zodat deze goed overdraagbaar 

is aan nieuwe diakenen. Deze stukken zullen via internet beschikbaar worden gesteld aan de 
ambtsdragers; 

 Zorg voor het tijdig vinden van goede opvolgers voor vertrekkende ambtsdragers, samen met de 
predikant en de gemeente in de breedte; 

 Het ca. 6 keer per jaar, als gezamenlijke diaconie (i.p.v. de losse wijkdiaconieën), vergaderen met 
behoud van lokale verschillen én het gezamenlijk organiseren van activiteiten op alle gebieden waar 
dat meerwaarde heeft; 

 Opstellen en onderhouden van een uittreedschema De Meern (en onderhouden van het 
uittreedschema Vleuten) 

4. Financieel beleid 
De diaconie heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten uit collectes, giften, fondsen, vermogen etc., mogen 
uitsluitend besteed worden aan diaconale doelen. 

4.1. Fondsen werven 
De diaconie realiseert zich dat de fondsenwerving ten behoeve van (professionele) hulpverlening een van haar 
belangrijkste taken is. Het continueren van de zorg voor een acceptabele collecteopbrengst is dan ook van 
groot belang. Het blijft raadzaam om scherp te zijn op eventuele nieuwe ideeën tot het werven van fondsen.  
Aan het College van Diakenen zijn gelden in beheer gegeven. Deze zijn bestemd voor hulp aan hen die dat 
nodig hebben. De renteopbrengsten worden gebruikt voor ondersteuning van doelen in binnen- en buitenland. 
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4.2. Spreiding diaconaal vermogen   
De diaconie heeft haar vermogen verspreid in verschillende bezittingen zoals: 
- Vastgoedbeleggingen t.b.v. verhuuropbrengsten / rendement 
- Obligaties t.b.v. behalen rendement met een laag risico uitgegeven bij in Nederland erkende banken 
- Banktegoeden t.b.v. beschikbare liquiditeiten 
- Tafel zilver t.b.v. het avondmaal 
 
Er worden geen gelden belegd in aandelen mede omdat de hoeveelheid beschikbaar liquide vermogen 
daarvoor (thans) te beperkt is en de kennis hierover niet voldoende aanwezig is bij de diakenen. 
 
De diaconie wil haar liquide vermogen spreiden over  banken. Redenen hiervoor zijn: 

 de wens een deel van het vermogen onder te brengen bij een bankinstellingen waarvan het beleid 
beter in lijn lijkt te liggen ligt met de duurzame visie op mens en milieu van de diaconie.; 

 risicospreiding: i.r.m. de depositogarantiestelsel is het gewenst het vermogen onder te brengen bij 
verschillende bankinstellingen. 

4.3. Beheer diaconaal vermogen 
De diaconie beschikt over een ruim diaconaal vermogen. Dit geld is over een lange periode in het verleden 
opgebouwd en mag uitsluitend ingezet worden voor diaconale doelen. Geld is een middel om onze 
doelstellingen te realiseren.  
De diaconie is na jaren van interen op het vermogen, van mening dat het diaconaal vermogen vanaf 2022 in 
stand gehouden dient te worden om de diaconie in continuïteit haar taken te kunnen laten uitvoeren. De 
afname van de collecte-opbrengsten/inkomsten, mede ook door corona, de lage/negatieve rente (zonder 
uitzicht op herstel), de overspannen huizenmarkt, maken de verwachte opbrengsten meer onzeker en mogelijk 
volatiel.  
Ook de onzekerheid over de toekomstige behoefte bij hulpbehoevende(n instanties) wordt meer onzeker, 
mede ook door de langdurige na-effecten van corona, de toestroom van vluchtelingen, de toename van 
armoede, de terugtrekkende beweging van de overheid. Ook bestaat er thans nog geen zekerheid over het 
behoud en onderhoud van de vastgoedbelegging in diaconaal bezit. 
 
Concreet 

 Herijken van de lijst met instellingen die mogen rekenen op structurele (jaarlijkse) hulp van de 
diaconie. Zie hiervoor het jaarlijkse aanvullende giftenoverzicht. 

 In geval van acute noden in de wereld zal de diaconie hieraan blijven doneren uit het noodfonds. 
 Indien dit tijdens de komende beleidsperiode opportuun blijkt: Passend onderhoud uitvoeren aan de 

vastgoedbelegging / discussie voeren over het aanhouden van de vastgoedbelegging. 

4.4. Personeels- en beloningsbeleid 
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel 
vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.  
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Bijlagen 

Bijlage 1:  Algemene gegevens, Bestuur en Organisatie 
De PKN, onze kerkelijke gemeente en de diaconie, staan geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instellingen 
(ANBI). Hieraan zijn belangrijke belastingvoordelen verbonden, maar daar staat tegenover dat we als ANBI 
instelling openheid moeten geven over beleid en financiën. Het document waarin we dat doen is publiek 
toegankelijk via de websites:  
https://marekerkdemeern.nl/anbi  
http://www.torenpleinkerk.nl/anbi 
Onderstaande gegevens zijn grotendeels overgenomen uit de verplichte jaarlijkse ANBI-opgave van de 
diaconie. Zie voor meer details aldaar. 
 
A. Algemene gegevens. 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern  
RSIN/Fiscaal nummer: 824136573 
 
Website adres 

  

Vleuten: www.torenpleinkerk.nl 
De Meern: www.marekerkdemeern.nl 
 
E-mail 

    

Vleuten: diaconie@torenpleinkerk.nl 
De Meern: diaconie@marekerkdemeern.nl 
Adres: Zandweg 126 
Postcode: 3454 JZ 
Plaats: De Meern  
 
Banknummer 

 
NL17RABO 0341 4000 76 

 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de 
afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn 
aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Vleuten-De 
Meern. 
 
 
De Protestantse gemeente te Vleuten – De Meern is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse 
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt 
omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt 
rondom Woord en sacramenten “. 
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid 
en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van 
de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).  
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 lid 1 boek 2 Burgerlijk 
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde. 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, 
toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze 
kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-
in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties.   
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B. Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern wordt gevormd door het 
College van Diakenen. Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen, telt tenminste vijf 
leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. 
Aan het college is een diaconaal rentmeester toegevoegd t.b.v. de financiële administratie. 
 
De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de 
begroting en de jaarrekening. De Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van de 
Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en 
diakenen. 
 
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken.  
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Bijlage 2:  Taken van het College van Diakenen en Wijkdiaconieën 
 
Taken van College van Diaken 
 Opstellen van collecterooster en publicatie/oproep in kerkblad/media 
 Beheer van de financiën 
 Opstellen van een begroting en jaarrekening en het afleggen van financiële verantwoording 
 Coördineren en afstemmen activiteiten wijkdiaconieën 
 Informatieverschaffing aan gemeente inzake diaconale doelen en activiteiten  
 Stimuleren besef van diaconale roeping bij de gemeenteleden 
 Afstemmen van zaken met de commissie Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

/ Buitenland 
 Samenwerking (coördineren) met Voedselbank, en andere sociaal maatschappelijke organisaties 
 Stimuleren goed rentmeesterschap van de aarde en een goed product voor een eerlijke prijs 
 Vertegenwoordiging in de Algemene Kerkenraad   
 
Taken van de Wijkdiaconie 
 Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven 
 Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk 

welzijn 
 Ambtelijke vertegenwoordiging in de eredienst 
 De dienst aan de Tafel van de Heer 
 Het doen van aankondigingen en afkondigingen in de erediensten 
 Het verzorgen van de bloemengroet 
 Het inzamelen en afdragen van de collectes 
 Het mede voorbereiden van de voorbede 
 Het stimuleren en toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 
 Aandacht voor de ouderen 
 Diaken van dienst zijn bij (t)rouwdiensten (al bestaat de voorkeur voor een ouderling) 
 Organiseren van de ophaaldienst voor gemeenteleden die de eredienst niet op eigen gelegenheid kunnen 

bezoeken 
 De ambtelijke vertegenwoordiging in kerkelijk overleg en vergaderingen van de Wijkkerkenraad, de 

Algemene Kerkenraad, de Wijkdiaconie en het College van Diakenen 
 
Zie ook: Kerkorde, Ordinantie 3, Artikel 11: Het dienstwerk van de diakenen.  
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Bijlage 3:  Overzicht huidige activiteiten 
 
Activiteiten binnen de wijkgemeente De Meern 
 Immateriële hulpverlening door mantelzorgers. 
 Voor ouderen 

o Ouderenkerstfeest 
o 1x per maand ouderensoos 
o Avondmaal in de Roef 

 Voor mensen met een verstandelijke beperking 
o 1x per maand activiteit/bijeenkomst 
o Catechese 

 Bezoek gevangenen (stichting kerk en gevangenen) 
 Project Brazilië (kinderen in de knel) 
 
 
Activiteiten binnen de wijkgemeente Vleuten 
 Maandelijkse Open Eettafel voor mensen met een klein sociaal netwerk  
 Jaarlijkse gezamenlijke gemeentemaaltijd (Brasserie) 
 De Huiskamer, Stamtafel en Thema-ochtenden in het Baken  
 Voor ouderen 

o Uitdelen bijbelkalender 
o 1x per maand ouderensoos 
o Maandelijkse (avondmaals) dienst in Parkhof 
o Jaarlijkse busreis Christen VrouwenDienst 

 Huisavondmaal voor gemeenteleden die niet (meer) in staat zijn naar de kerk te komen 
 Vervoer gemeenteleden naar de eredienst 
 Paas- en Kerstgroeten actie Amnesty International 
 Wekelijkse inzameling levensmiddelen voor de voedselbank 
 Dak- en thuislozenactie met de kerst (m.n. inzamelen warme kleding) 
 Kindernevendienst project (collectedoel) 
 
 
Activiteiten wijkoverstijgend 
 (Coördinatie) Vrijwilligersgroep voor de begeleiding van vluchtelingen met een verblijfsstatus 
 Deelname aan Schuldhulpmaatje 
 Jaarlijks 40 dagen (collecte) project 
 

 


