Jaarverslag College van Diakenen 2019
Protestantse gemeente Hilversum
Inleiding
Het College van Diakenen (CvD) draagt zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van
diaconale aard en heeft, in tegenstelling tot de wijkdiaconieën, rechtspersoonlijkheid. Tot de CvDtaken behoren het opstellen van de diaconale begroting en jaarrekening, geldwerving voor diaconale
doelen, diaconaal goederenbeheer en diaconale steun aan personen, organen en instellingen.
Daarnaast ontplooit het CvD wijkoverstijgende activiteiten, zoals het bevorderen van onderlinge
contacten tussen de wijkdiaconieën, het onderhouden van contacten met overheidsinstellingen, het
verzorgen van publicaties in het kerkblad en dergelijke. De vele, vaak praktische zaken worden door
de wijken uitgevoerd. Volgens de Plaatselijke regeling van de PgH is het leidend principe dat centraal
slechts die taken worden verricht die decentraal niet mogelijk of niet wenselijk zijn.
Conform de vereisten van de ANBI-status publiceert het CvD naast dit inhoudelijke jaarverslag een
financieel jaarverslag. Beide worden op de PgH-site gepubliceerd. De jaarrekening 2019 verschijnt
later dan dit inhoudelijke jaarverslag.
Het jaar 2019 markeerde de totstandkoming van een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2023,
‘Diaconie dichter bij mensen’. Er werd ingaande september ook een nieuwe secretaris gevonden als
opvolger van Klaas van Harn (die deze functie 4,5 jaar vervuld heeft). Verder nam het CvD afscheid
van Han Monsees, die 7 jaar lid was van het CvD. Hij vertegenwoordigde het CvD in het BM/AK. Het
aantrekken van een nieuwe communicatiemedewerker is een urgent punt. Gelukkig kan het CvD
aanspraak maken op ds. Jurjen Zeilstra, voor een dag per week (20%) als diaconaal adviseur.
Samenstelling college en commissies
Het CvD bestaat uit vijf wijkafgevaardigden, aangevuld met een voorzitter, secretaris en
penningmeester (de laatste drie vormen het dagelijks bestuur). Aan het college zijn toegevoegd een
ZWO-afgevaardigde, een communicatie-medewerker en genoemde diaconale adviseur.
De samenstelling van het CvD was in 2019 als volgt.
▪ Arend Smits (GK): voorzitter, tevens wijkafgevaardigde GK. Herbevestigd voor derde termijn.
▪ Klaas van Harn (GK): secretaris (tot 1 sept)
▪ Dik Verboom (MK): secretaris (vanaf sept)
▪ Hans van Eijk (RK): penningmeester
▪ Rob Kooijmans (BK): wijkafgevaardigde
▪ Han Monsees (DK): wijkafgevaardigde (tot juni)
▪ Anja van Capelle (DK): wijkafgevaardigde (vanaf 1 sept)
▪ Eveline van Toor (MK): wijkafgevaardigde
▪ Renze Sleeking (RK): wijkafgevaardigde
▪ Willemieke Versluis-Kroeze (GK): ZWO-afgevaardigde
▪ ds. Jurjen Zeilstra (predikant RK): met bovenwijkse taakstelling als adviseur.
De financiële administratie op het Kerkelijk Bureau wordt gevoerd door Herman ’t Hoen (RK).
De ZWO-commissie bestaat uit vijf afgevaardigden van de vijf wijkgemeenten. De samenstelling van
de commissie was in 2019 als volgt.
▪ Willemieke Versluis-Kroeze (GK): voorzitter & wijkafgevaardigde
▪ Greet van der Maal (BK): wijkafgevaardigde
▪ Barthold Reinders (DK): wijkafgevaardigde
▪ Erna Doornekamp (MK): wijkafgevaardigde
▪ Liesbeth Wouters (RK): wijkafgevaardigde
De BD-commissie (binnenlands diaconaat) heeft twee leden uit twee verschillende wijkgemeenten.
De samenstelling van de commissie was in 2019 als volgt.
• Bertus den Hartog (GK): lid
• Anneke van der Veer (RK): lid.

Nieuw beleidsplan 2020-2023: ‘Diaconie dichter bij mensen’
Het nieuwe beleidsplan werd bij acclamatie goedgekeurd in de AK. De inzet is meer ‘proactief’ beleid
van het CvD en meer eigen inbreng van de wijken. Er is input geleverd van verschillende kanten.
Jongerenwerker Renate Japenga gaf input op bovenwijkse voornemens en activiteiten voor jongeren,
zoals de werkvakantie in de zomer van 2020, kortlopende projecten via Present of Inloophuis
Wording en bovenwijkse catechese. Ook met de ‘taakgroep 2025’ is gesproken over
ondersteuningsmogelijkheden van het diaconale proces, centrale samenwerking via bovenwijkse
trajecten en het aansluiten bij bestaande organisaties als SchuldHulpMaatje (SHM), Voedselbank en
Present. Op 8 april was er een discussieavond voor alle wijkdiakenen (en ZWO- en BDcommissieleden). Jurjen Zeilstra verwoordde de missie met het stuk ‘Bijbelse wortels van
barmhartigheid’, integraal opgenomen in het beleidsplan.
Diverse vragen rond de individuele hulpverlening blijven aan de orde: onze ervaring, het in contact
komen met hulpvragers en hulpbieders, procesafspraken, de besluitvorming, het onderscheid
financiële en praktische steun. Het aanstellen van een diaconaal werker, voor een beperkte tijd, zal
een stimulerende werking hebben. Deze persoon, bij voorkeur met ervaring en op de hoogte van de
Hilversumse situatie, kan kaders aangeven, een netwerk opzetten, contacten leggen met
professionele organisaties en personen en – niet in de minste plaats – de gemeenteleden op een
praktische en aansprekende wijze betrekken bij het diaconaat.
Impressie van diaconale activiteiten door de wijken1
In het kader van ‘kerk in de buurt’ organiseerde de BK een maaltijd voor buurtgenoten en
vluchtelingen. Het project de ‘levende Adventskalender’ was een groot succes, het trok veel
buurtbewoners en genereerde veel publiciteit. Een voedselbankactie in drie supermarkten leverde
290 kratten levensmiddelen en € 700 op.
De RK participeerde onder andere in de doorlopende kerkdienst in Den Haag i.v.m. de mogelijke
uitzetting van een Armeens gezin. In het kader van de veertigdagentijd was er een gast uit Pakistan in
de viering. Een voedselbankinzameling bij de AH leverde 70 kratten op. Vrijwilligers deden klussen,
zoals het opknappen van een tuin
Op drie zaterdagen zijn zeven groepen vrijwilligers van de MK actief geweest voor stichting Present.
Fair Trade is weer met nieuw elan opgepakt. In november is het fair trade -beleid nog eens onder de
aandacht van de gemeente gebracht. De kerk is FT gecertificeerd. Een ander mooi initiatief was Food
Kitchen: een samenwerking van Vitamine G, Grote Kerk, Versa Welzijn en Thousand Hills. Dit
initiatief werd positief gewaardeerd, al was er ambivalentie t.a.v. de evangeliserende insteek van
Thousand Hills.
De GK is onder meer betrokken geweest bij Wording, maar ook actief in - bijvoorbeeld - het doen van
aanpassingen in het huis van een oudere dame met fysieke beperkingen en zoeken van huisvesting
voor een Syrisch vluchtelingengezin.
De DK hield een fancy fair, opbrengst € 3.500, dat 50-50% verdeeld werd over een doel in Roemenië
(St.Laleaua) en St. Diependaal.
Jongeren/ bovenwijks
De jongeren van drie PgH-wijkgemeenten organiseerden een succesvolle vastenactie. De
gezamenlijke actie was een groot succes. Het CvD leverde een bescheiden stimuleringsbijdrage.
Hierop volgend startten de RK, BK en MK samen de diaconale jongerenreis Oeganda en de GK een
jongerenreis naar Servië (beide reizen gepland zomer 2020). Het CvD levert geen bijdrage meer per
deelnemer (was € 50), maar faciliteert het genereren van inkomsten via vrije wijkcollectes en
gelabelde collectes.
Deze impressie is niet volledig, maar geeft een indruk van de veelsoortige activiteiten die in 2019 zoal
ontplooid werden op wijkniveau.
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BK=Bethlehemkerk, GK=Grote kerk, RK=Regenboogkerk, DK=Diependaalse kerk, MK=Morgensterkerk.

Taken en activiteiten CvD
Het CvD vergadert maandelijks, 10 keer per jaar, op de eerste maandag van de maand en roulerend
tussen de vijf PgH-kerken. Het beleidsplan wordt jaarlijks vertaald in een activiteitenplan. Ingaande
het nieuwe jaar wordt de opzet daarvan gewijzigd (een planningsdeel en een ‘kalender’ voor het
checken van met name de collectes). De wijken leveren jaarlijks hun jaarplannen en jaarverslagen
aan. Bovendien rapporteren zij per vergadering over hun activiteiten.
De notulen van de vergaderingen worden toegezonden aan het Kerkelijk Bureau, de AK, het kerkblad
en ter archivering, aan het PgH-archief. Het CvD speelt op de volgende hoofdterreinen een rol:
1. Collecten
Het CvD is verantwoordelijk voor het vaststellen van de ‘diaconale kolom’ van het jaarlijkse
collectenrooster. Zowel voor de gelabelde collecten als voor besteding van giften wordt zij
geadviseerd door een Commissie Binnenlands Diaconaat (BD) en de Commissie voor Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
De collectes zijn onderverdeeld in:
• landelijke collecten voor Kerk in Actie (16, waarvan 10 gecombineerd met het GZB-gelieerde
Project 10:27; GK) en 6 voor zending. Verder vier collecten in de veertigdagentijd waar alle vijf
PgH-kerken aan meededen;
• gelabelde collecten: zes stuks, evenredig verdeeld over binnenlandse en buitenlandse doelen.
Voorbeelden: St. Leergeld (13 jan), St. Vluchteling (Steun Venezolaanse vluchtelingen; 19 mei),
Open eettafel Leger des Heils (23 juni), KiA2-project: Werken aan vrede in Nigeria (25 aug), St.
Gave (29 sept);
• thermometeracties, twee periodes van drie collecten per jaar. Voorjaar 2019: voor de SoV week,
in het najaar voor ‘Hulp in vergeten land - Centraal Afrikaanse Republiek’;
• avondmaalscollecten: in dit verslagjaar voor de organisatie Precious Stones, in Myanmar;
• voor de diaconie algemeen: 27 collecten. De opbrengsten zijn voor financiële ondersteuning van
personen in de knel, organisaties in binnen- en buitenland, afdracht aan de landelijke kerk,
accountantscontrole en beheerskosten.
Voor verantwoording van de gehouden collectes wordt verwezen naar de nog uit te brengen
jaarrekening 2019.
In het nieuwe jaar zijn er wijzigingen; er is een thermometeractie bijgekomen en er zijn meer vrije
wijkcollectes, met zelf in te vullen doelen (11 in totaal). Er ligt dan dus meer verantwoordelijkheid bij
de wijkgemeenten. Aan het eind van 2020 zal deze nieuwe opzet geëvalueerd worden.
2. Steunaanvragen
Alle steunaanvragen worden financieel verantwoord in de jaarrekening. Hierbij een beeld van het
soort aanvragen (gehonoreerd, mede op advies van commissies ZWO en BD):
• bijdrage aan deelnemers van de SoV- week, voor wie de bijdrage te hoog is;
• ondersteunen bij het vinden van een gastgezin voor een man uit Jemen voor drie maanden;
• verstrekking van een gift, van 1/5 van het ZWO-budget, aan het Badeloch-fonds, ter
ondersteuning van arme studenten in de Dominicaanse Republiek;
• op voorstel van de ZWO-commissie € 200 bestemd voor het sponsordoel (project in Syrië) van de
vastenactie die in drie PgH-wijkgemeenten onder jongeren is gehouden;
• medische kosten van een asielzoeker (uit het vluchtelingenfonds van het CvD);
• een verzoek van een Georgisch gezin via Vluchtelingenwerk, om een bijdrage in verband met de
aanschaf van speciale schoenen voor een dochtertje met een fysieke beperking (ook uit het
vluchtelingenfonds van het CvD);
• overname van wasmachine en droger uit boedel en beschikbaarstelling aan een Syrische
vluchteling die verblijfsvergunning gekregen heeft;
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deel-bijdrage gezinshereniging (op aanvraag en advies St. Vluchteling);
via de Raad van Kerken/ ‘Aandacht Helpt’ een gift voor een Sinterklaasactie voor kinderen (tot
16 jaar) van vluchtelingen;
SHM3 bleek al gedekt met een gemeentelijke subsidie. Het voorgestelde bedrag van € 2.000 is
toen aangewend voor Wording (een verbouwing).

3. Financiële zaken
De financiële verantwoording wordt gedaan in de nog uit te brengen jaarrekening over 2019
(beschikbaar voorjaar 2020). Het CvD voldoet nu aan het sjabloon van FRIS.
4. Communicatie
Het CvD heeft met hulp van de communicatiemedewerker en de commissies ZWO en BD in 2019 met
vaste regelmaat aandacht geschonken aan de communicatie. Het gaat dan vooral om artikelen via
Kerkbrink en afkondigingen in de kerken, maar ook om (netwerk)activiteiten.
Men moet daarbij denken aan:
• Artikelen over het avondmaalsproject (Precious Stone, Myanmar), januari/ februari;
• publiciteit over de projecten in de 40-dagentijd (6 mrt – 20 apr). Het thema van de
veertigdagentijd, ‘Een nieuw begin’, werd tevens het thema van het maartnummer van het
kerkblad;
• consequente publicatie de opbrengsten van de gelabelde collecten en de thermometeracties,
alsook de opbrengsten van de KiA-collecten en project 10:27 en specifieke collecten voor de GZB
(door GK);
• een special in Kerkbrink maartnummer over de Voedselbank. In datzelfde nummer ook een
artikel over de Veertigdagentijd, met aandacht voor de KiA-doelen in binnen- en buitenland;
• deelname van de voorzitter en de penningmeester aan het door KiA opgezette armoedeonderzoek 2019;
• in het juni-nummer van het kerkblad werd uitgebreid aandacht geschonken aan het nieuwe CvDbeleidsplan (interview met Hans van Eijk en Jurjen Zeilstra).
De collectedoelen zullen niet meer gepubliceerd worden in het kerkdienstenrooster in de Kerkbrink.
Dat betekent dat we meer via de nieuwsbulletins per wijk zullen werken. Bovendien zal er in het
communicatieplan 2020 meer gefocust worden op andere doelgroepen en media.
5. Afvaardigingen/ contacten
Het blijft een moeilijke opgave om een opvolger te vinden na het vertrek van CvD-lid Han Monsees
als vertegenwoordiger CvD in het BM en de AK. Naast het vinden van een nieuwe communicatiemedewerker blijft dit een speerpunt. Een beeld van de activiteiten:
• deelname namens CvD aan ‘Armoedebestrijdingsontbijt’, van het Armoedeplatform te
Hilversum;
• discussie commissie BD- en ZWO-commissie (sept 2019), met als voornaamste uitkomsten dat de
communicatie tussen commissies ZWO, BD en het CvD geïntensiveerd zal worden met vaste
uitwisselingsmomenten, afspraken over de procedure om collectes vast te stellen en het
intensiever benaderen van de wijkkerkenraden, zowel door de commissies als de wijkdiaconieën;
• discussie met commissie SoV-week. Conclusie: meer budgetbewaking om overschrijdingen te
voorkomen. Ingaande 2020 meer gebruik maken van vrije collecten en andere bronnen om
inkomsten te verhogen (bijv. subsidies);
• drie CvD-leden waren vertegenwoordigd bij de ‘Schuldhulpmaatjesdag’ van SHM Hilversum e.o.,
over schuldenproblematiek (in de Regenboogkerk op 9 okt).
6. Vorming/ toerusting
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Diakenendag op 2 februari, waar de stichting Present Hilversum zich presenteerde;
diaconale avond, op 8 april in de RK, over de hoofdpunten van de eerste versie van het nieuwe
beleidsplan;
namens CvD een leerhuis voor diakenen en belangstellenden met als titel ‘Wandelen op het pad
van de vrede’, georganiseerd en gegeven door ds. Jurjen Zeilstra op 29 oktober, 12 november en
26 november 2019 in de Regenboogkerk. Thema’s: globalisering, spiritualiteit en gerechtigheid.
Dit leerhuis zal in lijn met het nieuwe beleidsplan een vervolg krijgen in vormingsbijeenkomsten
over concrete diaconale onderwerpen.

Tot besluit
Het CvD dankt alle betrokkenen voor een goede samenwerking in dit verslagjaar. Voor ons ligt de
uitdaging om uitvoering te gaan geven aan het nieuwe diaconale beleidsplan. Wij hopen en rekenen
op de inspiratie en betrokkenheid van alle partijen binnen én buiten de kerk, in de samenleving.
CvD,
vastgesteld 3 maart 2020

