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Inleiding. 

Dit beleidsplan vervangt het beleidsplan van 2013-2017. Het geldt met terugwerkende kracht vanaf 

2017 tot aan de opheffing van het College van diakenen (Cvd) van de Protestantse Gemeente 

Middelburg (PGM). Deze opheffing is een direct gevolg van besluit tot opheffing van de Algemene 

Kerkenraad van de PGM in 2021. Dit zal bij leven en welzijn in de loop van 2022 plaatsvinden. Tot die 

tijd zal dit beleidsplan als leidraad fungeren voor het Cvd. In dit beleidsplan komt aan de orde welke 

doelen door de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Middelburg worden nagestreefd.  

Als doelstelling hebben diakenen voor ogen dat zij zich, op weg naar het Rijk van God, willen laten 

inspireren door Zijn Geest. Het voorbeeld van Jezus de Christus volgend, zetten zij zich in voor 

mensen in moeilijke leefomstandigheden en zijn zij actief betrokken bij bestrijding van toestanden in 

de wereld die dit veroorzaken of verergeren. Dit uitgangspunt is vastgelegd in het reglement college 

van diakenen van de PGM. (Vastgelegd op 13-06-2005) De diaconie richt zich op het diaconaal 

toerusten van de gemeente. Het medeverantwoordelijk zijn voor de bediening van het Woord door 

de ambtelijke aanwezigheid tijdens de kerkdiensten en het dienen aan de Tafel van de Heer zijn 

kerntaken van de diaconie. Ook het verlenen van financiële en materiële steun , het helpen waar 

geen helper is, aan personen en instanties is onderdeel van het diaconaal handelen. Het behoud van 

de schepping en het omzien naar elkaar zijn hierbij van belang.  

Uitvoering van de kerntaken.  

Het College van Diakenen richt zich op het bevorderen van het nadenken over diaconaat, het geven 

van voorlichting en toerusting aan de wijkdiaconieën. Het College heeft hierbij een coördinerende 

taak, de wijkdiaconie heeft een uitvoerende functie. Vanuit de wijken hebben maximaal 2 leden 

zitting in het College. Het moderamen wordt jaarlijks gekozen vanuit het College en voert de 

beslissingen van het College uit.  

Diaconale toerusting van de gemeente. 

In de Protestantse Gemeente Middelburg zijn er verschillen tussen de wijkgemeentes. Deze 

veelkleurigheid maakt dat niet in alle wijken dezelfde activiteiten worden ondernomen. In alle wijken 

krijgen de gemeenteleden de mogelijkheden deel te nemen aan de diaconale activiteiten. Door het 

geven van informatie op verschillende wijzen (kerkblad, folders enz.) kan men zich hiervan op de 

hoogte stellen. Veel gemeenteleden zijn betrokken bij (diaconaal) vrijwilligers werk. Door het werken 

met wijkdoelen wordt de persoonlijke betrokkenheid tot de diaconale projecten vergroot. De 

avondmaalscollecte krijgt via de wijkdiaconie zijn bestemming. Hierbij worden vaak ook de 

gemeenteleden betrokken. 

Bediening van het Woord en de Tafel van de Heer.  

Per wijk wordt dit onderdeel ingevuld door het collecteren en het eventueel geven van een 

toelichting op deze collecte, organiseren van het avondmaal, uitvoeren van het kyriegebed en de 

voorbeden en het deelnemen aan de voorbereidingen van de eredienst, dit onder verantwoording 

van de wijkkerkenraden. Het brood en de wijn wordt door de wijken ingekocht, de kosten worden 

gedeclareerd bij de penningmeester van de centrale diaconie.  

Taakgebieden in de samenleving.  

De zorg voor zieken, jongeren, ouderen, gehandicapten, verslaafden en gevangenen, vluchtelingen 

en dak- en thuislozen werd van oudsher vanuit de kerk geïnitieerd. Meerdere organisaties mogen 

rekenen op financiële steun. Ook draagt de diaconie zorg voor de diaconale vakanties. Op het gebied 



van de gevangenzorg wordt jaarlijks een kerstpakketten actie voor Torentijd gehouden. De uitvoering 

hiervan rouleert per wijk. Het is verder belangrijk dat er vanuit de wijken een goede signalering van 

de diaconale noden is. Als er sprake is van materiële hulp zal de wijkdiaconie dit voor verdere 

coördinatie overdragen aan het College van Diakenen. Jaarlijks wordt in het merendeel van de 

kerkgenootschappen in Middelburg een inzamelingsactie gehouden om zo een extra kerstattentie 

aan de sociale minima te kunnen verstrekken. Dit wordt uitgevoerd door Orionis, de sociale dienst 

van o.a. de gemeente Middelburg. Ook wordt er vanuit de PGM geparticipeerd in het bestuur van de 

Stichting Hulpmaatje Walcheren en vinden er acties plaats voor de lokale voedsel- en kledingbank.  

Door de ontvlechting van de PGM en de opheffing van het College van Diakenen stoppen ook de 

hiervoor benoemde activiteiten van het College. Door de Algemene Kerkenraad is in 2021 besloten 

dat deze activiteiten zullen worden overgenomen door de diaconieën van de drie gemeentes. Dit zal 

worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Noodhulp.  

Als er sprake is van acute grotere nood (wereldwijd of in de regio) kan het College van Diakenen 

initiatief nemen tot het houden van een inzamelingsactie en/of het verstrekken van geld uit het 

vermogen. Voor personen die geen lid van de PGM zijn, is er de mogelijkheid een beroep te doen op 

het Noodfonds. Dit fonds is een zelfstandig functionerende organisatie die wordt gesteund vanuit 

verschillende kerkelijke genootschappen.  

Behoud van de schepping en omzien naar elkaar.  

Natuur en milieu.  

De diaconie wil een actieve bijdrage leveren aan het debat over de zorg voor Gods schepping. Denk 

hierbij ook aan een bijdrage aan goede doelen die zich inzetten voor natuur en milieu via de jaarlijkse 

Giftadvieslijst. 

Zending en Werelddiaconaat.  

De commissie voor Zending en Werelddiaconaat is inmiddels ontbonden. De activiteiten die door 

deze commissie werden geïnitieerd dan wel begeleid zijn ondergebracht bij verschillende 

taakgroepen.  

Hoofdlijnen van het financieel beleid.  

Vermogen.  

Het vermogen van de diaconie bestaat voornamelijk uit geld dat is verkregen door de verkoop van 

“Huize Griffioen”. Er is contractueel vastgesteld (16-09-2002) dat de omvang van het diaconaal 

vermogen in principe gehandhaafd dient te blijven. Met de opbrengst uit de belegde gelden werden 

diaconale projecten ondersteund.  

Echter, in de loop van de tijd is dit principe achterhaald gebleken. Door de lage rente levert 

vermogen geen geld meer op, maar moeten er kosten worden betaald over banktegoeden boven 

100.000 euro (01-01-2022). Ook zijn er vanuit het krijgen en behouden van de ANBI-status eisen aan 

de hoogte van het vermogen. Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de 

activiteiten van de instelling. Gezien deze ontwikkelingen is er in de vergadering d.d. 18 november 

2019 besloten om de mogelijkheden te bekijken om in te teren op het eigen vermogen.  Dit zal onder 

meer worden toegepast door bijvoorbeeld acties voor goede doelen ruimhartig aan te vullen en is 

het te schenken bedrag van de Giftenadvieslijst opgehoogd. 



Door de komende ontvlechting van de Algemene kerkenraad en de daaruit voortvloeiende opheffing 

van het College van diakenen, zal het bestaande vermogen worden verdeelt onder de voormalige 

gemeentes van de Protestantse Gemeente Middelburg. Deze zullen een zelfstandige diaconie 

oprichten en zo het beheer krijgen over hun deel van het vermogen en verantwoordelijk worden 

voor het beheer hiervan. Uitgangspunt zal hierin de hoogte van het vermogen zijn d.d. 01-01-2022. In 

de vergadering van 20 september 2021 is besloten dat het vermogen zal worden verdeeld op basis 

van het aantal leden per gemeente en dat iedere gemeente een basisbedrag krijgt van €100.000,-.  

Vanwege de hiervoor genoemde ontwikkelingen zal het College van Diakenen de resterende tijd van 

hun bestaan geen actie meer ondernemen om in te teren op het vermogen. 

Inkomsten en uitgaven.  

Alle inkomsten (rente van vermogen, giften en opbrengst collecten) worden ook weer besteed. Bij 

bestemmingscollecten is het doel vanzelfsprekend. De overige inkomsten worden gebruikt voor: 

betaling van (verplichte) afdrachten aan Kerk in Actie ( Luisterend Dienen), betaling van onkosten, 

hulpvragen en langlopende verplichtingen (zoals de actie sociale minima), vergaderkosten en 

administratie kosten. De besteding van diaconale gelden moet altijd door het College van Diakenen 

worden goedgekeurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van criteria m.b.t. de diaconale aard van het 

verzoek, het incidenteel/projectmatig bijdragen en een analyse van de problematiek.  

Collectes.  

Het collecterooster wordt in overleg met de kerkrentmeesters opgesteld, waarbij de eerste collecte 

een diaconale bestemming heeft.  

Giftenlijst.  

Jaarlijks wordt een giftenlijst opgesteld door een werkgroep vanuit de wijkdiaconieën. De lijst wordt 

vastgestelde door het College van Diakenen. Dit zal in 2022 voor het laatst plaatsvinden. Blijkt aan 

het einde van een kalenderjaar, dat er geld over is, dan zal in overleg met het College van Diakenen 

hiervoor een bestemming gekozen worden.  

Wijkdoelen.  

De wijkdiaconieën stellen op de door de AK vastgestelde zondagen dat het Avondmaal gevierd 

wordt, een eigen wijkdoel voor de avondmaalscollecte vast. In uitzonderlijke gevallen kan een wijk, 

alleen na overleg met de penningmeester van de Centrale Diaconie, een collecte ruilen. Op het 

collectebriefje van deze zondag moet duidelijk worden aangegeven dat het een diaconie collecte is 

met het wijkdoel en rekeningnummer waarop deze collecte moet worden geboekt. In de adventstijd 

kan de wijk voor een eigen project kiezen. Ook hierbij moet het collectebriefje op de juiste manier 

worden ingevuld. In de veertig-dagen-tijd wordt door de wijkdiaconie een keuze gemaakt uit de door 

KIA geselecteerde collectedoelen. Het gekozen doel wordt duidelijk op het collectestrookje 

genoteerd. Is dit niet het geval dan maakt de penningmeester de keuze voor het doel dat het minst is 

gekozen.  

Giften, legaten en erfenissen.  

Voor ontvangen giften, legaten en erfenissen worden door het College van Diakenen bestemmingen 

gezocht, in overeenstemming met eventuele voorwaarden of wensen die aan de schenking zijn 

verbonden. Aan ontvangen giften worden zo mogelijk direct of in ieder geval binnen een jaar na 

ontvangst een bestemming gegeven.  



Acceptgiro collectes.  

De bestemming van de collecte voor het Werelddiaconaat vanaf de eerste zondag in februari (met 

acceptgiro) wordt gekozen door de Werkgroep Zending en Werelddiaconaat van de classis Delta 

waar de PGM bij is aangesloten. Op de eerste zondag in februari wordt tijdens de dienst de landelijke 

collecte gehouden. Doelen voor de Najaarscollecte (met acceptgiro) die in oktober wordt gehouden, 

worden op voordracht van de wijkdiaconieën, door het College van Diakenen vastgesteld. Hierbij 

gaat een kwart van de opbrengst naar een regionaal doel, een kwart gaat naar een landelijk doel, een 

kwart naar een Europees doel en een kwart naar een wereldwijd doel. 

Dit beleidsplan is in januari 2022 na uitvoerig overleg met de betrokken vertegenwoordigers 

samengesteld en vastgesteld door het College van Diakenen. 


