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Beleidsplan College van Diakenen 
2020 -2024 

 
 
Bijgaand Beleidsplan is een onderdeel van het beleidsplan dat is vastgesteld door de 
Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Epe 
 
 
 
 
Definities 
 
Algemene Kerkenraad  Het College van Kerkenraadsleden samengesteld uit 

ambtsdragers van de vier wijkgemeenten van de 
Hervormde gemeente  te Epe:  

o Hervormde wijkgemeente I en II van de Grote 
Kerk 

o Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard 
Goede Herderkerk 

o Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard 
Sionskerk 

 
Beleidsplan Het beleidsplan zoals in dit document vastgelegd 

omvattend de richtlijnen van beleid voor College en 
Wijkdiaconieën voor de periode waarvoor het 
Beleidsplan geldt 

 
College  Het College van Diakenen zoals samengesteld uit 

ambtsdragers en bevestigd tot Diaken van de 
vierwijkgemeenten van de Hervormde gemeente te Epe 

 
Diaken Een bij een Wijkdiaconie tot ambtsdrager bevestigd 

persoon (m/v) met als taak het diaconaal werk op zich te 
nemen met als leidraad barmhartigheid en zoals 
bedoeld en uitgewerkt in de richtlijnen van de 
Protestantse Kerk in Nederland 

 
Hervormde Gemeente Epe bestaat uit vier wijkgemeenten: Grote Kerk (2), Goede 

Herderkerk (1)en Sionskerk (1) 
 
P.K.N.  Protestantse Kerk in Nederland, zijnde de landelijke 

organisatie van protestantse kerken en als zodanig 
bevoegd tot vaststellen van de kerkorde en overige 
richtlijnen 
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Wijkgemeente  Eén van de wijkgemeenten behorende tot de  

Hervormde Gemeente te Epe, zijnde:  
o Hervormde wijkgemeente I en II van de Grote 

Kerk 
o Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard 

Goede Herderkerk 
o Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard 

Sionskerk 
 

Wijkdiaconie  Eén van de wijkdiaconieën behorende tot de  
Hervormde Gemeente te Epe, zijnde:  

o Hervormde wijkgemeente I en II van de Grote 
Kerk 

o Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard 
Goede Herderkerk 

o Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard 
Sionskerk 

Inleiding. 
 

Het College bestaat uit 7 diakenen van de 4 wijkdiaconieën van de 
HervormdeGemeente Epe die afgevaardigd zijn door de betreffende kerkenraden.  
De twee wijkdiaconieën van de Grote Kerk leveren twee diakenen per wijk. De diaconie 
van de Goede Herder Kerk levert twee diakenen en de diaconie van de Sionskerk één 
diaken. Dit overeenkomstig de plaatselijke regeling Hervormd Epe. 
Het College verdeelt de functies onderling waarbij het uit zijn midden een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester  aanwijst. 
Bij voorkeur worden voorzitter en secretaris uit verschillende wijkgemeenten 
aangewezen 
Het College heeft rechtspersoonlijkheid. Het vormt het bestuur van de verschillende 
Wijkdiaconieën.  
Het College wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. 
Het College legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente Epe inzake begroting, jaarrekening, beleid en collecterooster. 
 
Dit Beleidsplan heeft een geldigheidsduur tot en met 31 december 2024. 
 
 

Het dienstwerk van het College en de juridische context. 
 

De taken van het College van diakenen en de diakenen van de Wijkgemeenten zijn 
omschreven in de Kerkorde van de P.K.N., waaronder in het bijzonder in Ordinantie 11 
“De vermogensrechtelijke aangelegenheden”.  

De diakenen die zitting hebben in het College van Diakenen zijn in het bijzonder 
verantwoordelijk voor hetgeen in desbetreffende Ordinantie is bepaald.  
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Voorts behoren tot de taken van het College: 

 

- het beheer van de financiële middelen van het College; 

- het bespreken van sociale vraagstukken met overheidsinstanties en het aanspreken 
van de overheid op zijn verantwoordelijkheid in dezen; 

- het hebben van oog en oor voor individuele maatschappelijke en financiële nood en 
waar mogelijk gepaste hulp bieden; 

- het initiëren van het opstellen van het jaarlijkse collecterooster door de verschillende 

Wijkdiaconieën, al dan niet door Wijkdiaconieën gezamenlijk opgesteld, alsmede de 
opgestelde collecteroosters voorleggen aan de Algemene Kerkenraad die de 
collecteroosters vaststelt, 

- het onderhouden van contact met de Wijkdiaconieën .- het na vaststelling ter     

  goedkeuring voorleggen aan de Algemene Kerkenraad van  

o de jaarrekening met toelichting van het College, voorzien van een 
beoordelingsverklaring af te geven door een externe accountant 

o de jaarlijkse begroting met toelichting. 

 

Doelstelling. 
 

Het College laat zich bij de besteding van de financiële middelen leiden door 
gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping binnen een oecumenische context. 
 

Verder laat het zich wat de verhouding tot de medemens betreft, leiden door 
doelstellingen zoals die worden omschreven in het Nieuwe Testament, met name in 
Mattheus 25 :34-46 en in Lucas 10 : 30- 37 (Bijbelvertaling 2004). 

 
Het College probeert deze doelstellingen te verwezenlijken zonder daarbij rekening te 
houden met ras, religie, gender of afkomst. 
 
Financiële ondersteuning, of ondersteuning in natura  aan individuen kan plaatsvinden 
door middel van giften, of het verstrekken van leningen, of doorverwijzen naar 
hulpverleningsinstanties.  
 
Naast de steun aan instellingen en individuen in de eigen gemeente (zowel kerkelijk als 
burgerlijk) wordt ook steun verleend aan landelijke instellingen, of aan wereldwijd 
opererende instellingen die streven naar verwerkelijking van de doelstellingen zoals 
boven omschreven.. 
Daarbij wordt zoveel mogelijk afgestemd op gemeenschappelijke voorkeuren, echter 
wordt ook rekening gehouden met suggesties en wensen uit de wijkdiaconieën. 
 
In geval van calamiteiten of rampen neemt het College het initiatief bij het organiseren 
van collectes en/of giften. Het doet dat zowel op eigen initiatief dan wel in 
samenspraak met het Diaconaal Netwerk van de gemeente Epe. 
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Diaconaat is nooit structureel van aard en kan alleen aanvullend en/of tijdelijk werken. 
Diaconaat denkt kritisch mee met de lokale, regionale en landelijke overheid, maar kan 
nooit taken van de overheid overnemen. 
 
 
Werving financiële middelen. 
 
Het College van Diakenen werft haar financiële middelen uit: 

• Collectes 

• Giften en legaten 

• Opbrengsten van uitstaande gelden en leningen, o.a. in z.g. "groene"projecten,  

         dan wel in projecten die de verwerkelijking van de eerder genoemde  

         doelstellingen ondersteunen 

• Opbrengsten uit onroerende goederen: 
a) Boerderij "De Kolk" en overige landerijen in Nijbroek die in erfpacht zijn 

uitgegeven tot en met 31 maart 2043, zodat voor vele jaren een redelijke 
opbrengst is gewaarborgd. 

b) Grondstuk aan de Paalbeekweg  
 
Boerderij “De Kolk” te Nijbroek is in het verleden op bijzondere wijze door de diakonie 
van de Grote Kerk verkregen. Het College acht het tot haar doelstelling te behoren om 
de continuering van de eigendom voor onbepaalde termijn te waarborgen. 
 

In principe wordt interen op het vermogen niet wenselijk geacht, maar incidenteel is dit 
mogelijk, bijv. in geval van veel calamiteiten in een bepaald jaar. Daarnaast is 
vermogenstoename niet wenselijk behoudens een eventuele inflatiecorrectie. 

 

In dit kader sluit het financieel beheer aan bij de uitgangspunten van het handhaven 
van de ANBI status. 
 
 
ANBI status 
 
Het College van Diakenen heeft een ANBI status. 
Dit impliceert dat zowel het College als de Wijk-diaconieën moeten voldoen aan de 
door de Belastingdienst gestelde eisen ter zake van het behoud van de ANBI status. 
Het College volgt daarbij de richtlijnen zoals afgegeven door de P.K.N. 
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Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren: 

• de naam van de instelling 
het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie 
Nummer)/fiscaal nummer 

• de contactgegevens van de instelling 
• een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 
• de hoofdlijnen van het beleidsplan 
• de functie van de bestuurders 

Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, 
bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’. 

• de bestuurders 
• het beloningsbeleid, dit is echter voor het College van Diakenen niet van 

toepassing. 
• een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, 
• een financiële verantwoording. Voor kerkgenootschappen geldt dat zij géén 

balans hoeven te publiceren, uitsluitend een staat van baten en lasten met 
een toelichting. 

 
Beleid tot beheren en in standhouden van financiële middelen 
 
Het College dient de aan haar ter beschikking staande middelen op risicomijdende 
wijze aan te houden, in de vorm van: 
 

• Spaarrekeningen en deposito’s bij te goeder naam en faam bekend staande 
banken en financiële instellingen, bij voorkeur banken en financiële 
instellingen die een maatschappelijk geëngageerde missie hebben; 

• Nederlandse Staatsobligaties; 

• Gesecureerde leningen aan instellingen met een maatschappelijke 
doelstelling, die aansluit bij de  doelstellingvan het College zoals neergelegd 
in het Beleidsplan; 

• Groene beleggingen; 

• Landbouwgronden voor zover die een directe dienstbaarheid hebben aan 
reeds bestaande pachtovereenkomsten 
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Samenwerkingsverbanden. 

 

Het College ondersteunt de onderlinge samenwerking en contacten tussen diaconieën 
in de gemeente Epe in de vorm van een een digitaal punt waar we informatie kunnen 
delen die van belang kan zijn voor een betere samenwerking in de gemeente.  

In dit netwerk hebben kerken in de gemeente Epe zitting. Ook onderhoudt het College 
zo mogelijk contacten met de gemeentelijke sociale domein en met zorgverleners. 
 

Beleid voor de komende jaren. 

• Goede en evenwichtige verdeling van gelden voor instellingen die werken in 
binnen en/of buitenland, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met 
de voorkeuren van de verschillende wijkdiaconieën en na afdoende financieel 
onderzoek naar desbetreffende instelling. 

•    Het betrekken van zowel ouderen als jongeren bij het diaconaat. 

•    Het geven van informatie over diaconale projecten. 

•    Het vergroten van het kerkelijk en maatschappelijk draagvlak voor het 
diaconale werk. 

 
 
Bescherming van privacy van individuen 
 
Vastleggen van persoonsgegevens 
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons 
werk. Dat betekent dat wij van iedereen die ondersteuning heeft verkregen door 
middel van een gift of een lening de adresgegevens hebben vastgelegd. Naast de 
adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de 
bankgegevens vastgelegd. 
  
Wij leggen in beginsel geen zgn. bijzondere kenmerken vast.  
We realiseren ons dat indien dat wel het geval zou zijn, we op deze wijze gegevens 
hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk. 
  
Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze 
gegevens zijn vastgelegd in onze financiële administratie en alleen die gegevens die 
voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder hebben wij de 
persoonsgegevens vastgelegd van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), 
van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA 
richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons 
hebben gesloten. 
  
Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden 
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Vastlegging van persoonsgegevens zal ten allen tijde vooraf met desbetreffende 
personen worden afgestemd door middel van een verklaring dan wel het verzoek om 
toestemming daartoe. 
 
Overigens wordt de “Privacyverklaring Landelijke Dienstenorganisatie van de 
Protestante Kerk in Nederland” van 25 mei 2018 gevolgd. 

 

 

Geldigheidsduur 

 

Het beleidsplan geldt voor een periode van 5 (vijf) jaren vanaf de datum van 
goedkeuring, met dien verstande dat tussentijdse aanpassingen door het College 
mogelijk zijn. 
 
 
 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door het College van Diakenen van de 

Hervormde Gemeente te Epe op 15 oktober 2019 

 

 

 

 

Daarna vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente te Epe op 25 november  2019 

 

 

 


