PROTESTANTSE GEMEENTE ALKMAAR
BELEIDSPLAN DIACONIE 2020 – 2024
Doel:
Doel van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Alkmaar is het ondersteunen van de
medemens dichtbij en ver, rechtstreeks of door het financieel ondersteunen van initiatieven
van instanties met hetzelfde doel.
Daarnaast participeert de diaconie in de kerkelijke gemeente.
Participatie kerkelijke gemeente:
 De diakenen hebben ook zitting in de wijkkerkenraad van de wijk waartoe ze behoren
 Eén diaken zit in de algemene kerkenraad
 Het organiseren van het avondmaal.
 Het collecteren tijdens de diensten (bijgestaan door collectanten)
 Financiering van de bloemen die als een groet van de gemeente naar gemeenteleden
gaan.
Ondersteuning:
Collecterooster:
Jaarlijks wordt er een collecterooster gemaakt met daarin vermeld de diaconale doelen van de
eerste collecte. Uitgangspunt is het collecterooster van Kerk in Actie, aangevuld met door
gemeenteleden aangedragen doelen. Daarnaast is er 4 keer per jaar een collecte die het werk
van de diaconie ondersteunt. In het collecterooster wordt meerdere malen gecollecteerd voor
een door de diaconie gekozen project.
Het collecterooster wordt zodanig opgebouwd dat er goede spreiding van de doelen is.
Die spreiding is geografisch en in de keuze van de doelgroepen.
Collectes:
In Samen Verder en op de Faceboekpagina’s van de wijkgemeenten van de PGA worden de
doelen van de collectes vooraf toegelicht, daarnaast in de kerkdienst via Zondagsbrief of
beamer.
De opbrengst van de collectes wordt zonder aftrek van kosten overgemaakt naar de te
ontvangen instantie.
De diaconie vult een aantal collectes aan met een jaarlijks te bepalen bedrag.
Inzameling goederen:
In de herfst worden houdbare etenswaren ingezameld voor een jaarlijks door de diaconie te
bepalen doel.
Voor Pasen gebeurt dit ook, waarbij ingehaakt wordt op de actie van de Alkmaarse Raad van
Kerken in dezen.
Stille hulp:
Aan mensen die in financiële nood zitten en die niet bij andere instanties terechtkunnen wordt
financiële hulp gegeven, dit ter beoordeling van diaconie. Deze hulp kan ook van een
praktische, organisatorische aard zijn.
Onder stille hulp valt ook de hulp aan vluchtelingen.

Ouderen:
Voor ouderen wordt 2 keer per jaar een dagtocht georganiseerd. De kosten zijn voor rekening
van de deelnemers zelf.
Ook wordt een kerstmiddag georganiseerd.
De diaconie regelt de financiën rond de kerkomroep.
Daarnaast regelt de diaconie coördinatoren voor het kerkrijden en het doe-maatjes project
(klushulp).
Alkmaarse diaconale initiatieven:
Het werk van diaconale initiatieven in Alkmaar wordt financieel ondersteund.
Hieronder vallen het werk van De Zwaan, Stichting Present en het ISBA.
Initiatieven gemeenteleden:
De diaconie ondersteunt initiatieven van gemeenteleden die binnen de doelstelling van de
diaconie vallen.
Aanvragen instanties:
De diaconie beoordeelt aanvragen voor financiële ondersteuning van diverse instanties die
binnen de doelstelling van de diaconie vallen. Criterium is ook de financiële ruimte die de
begroting geeft.
Rampen:
De diaconie ondersteunt hulpacties die in het kader van een ramp worden gehouden.
De begrotingsruimte is daarbij niet richtinggevend.
Jongerenreizen:
De diaconie ondersteunt jongerenreizen waarin jongeren in groepsverband een door de kerk
ondersteunde reis maken met het oogmerk ter plaatse te bouwen of anderzijds ondersteuning
te geven. De ondersteuning door de diaconie wordt gemotiveerd door het vormende karakter
van zo’n reis.
Financiering:
Het overgrote deel van de geboden financiële hulp zal ten laste komen van het vermogen, ooit
opgebouwd door landverkoop. Een deel daarvan wordt belegd volgens een duurzaam profiel,
uitgevoerd door een bank. Hiermee wordt geld gegenereerd om bovenstaande activiteiten te
financieren. In jaren dat het rendement lager is dan de begrote opbrengst wordt op het
vermogen ingeteerd (er wordt dus niet bezuinigd op de geplande uitgaven of activiteiten).

Alkmaar, 28-10-19.

