College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk te Kampen
Beknopt jaarverslag over 2017
In de beleidsnotitie ‘Diaconaal Beleid 2015 - 2019’ is een aantal voorgenomen concrete activiteiten van de diakenen, de Wijkraden van Diakenen en het College van Diakenen opgesomd.
Deze activiteiten zijn in drie categorieën ingedeeld, namelijk: gericht op de samenleving; binnen de kerk; en binnen de diaconie.
Nu het jaar 2017 verstreken is, kijken wij in deze evaluatie terug op dat jaar vanuit het perspectief van het voorgenomen beleid. In de volgende paragrafen zijn de voornemens van de
beleidsnotitie cursief vermeld, met daarop volgend de activiteiten van 2017.
1. Activiteiten gericht op de samenleving
 Vreemdelingendiaconaat.
Omdat de begin 2017 teruggetreden voorzitter van het College van Diakenen net als in 2015
en 2016 ook in 2017 als waarnemend voorzitter van de Interkerkelijke Diaconale Werkgroep
AZC Kampen-Dronten optrad, waren de lijnen tussen beide gremia nu wat minder kort, maar
nog steeds effectief. De diakenen die vanuit de wijk Open Hof deelnemen in de werkgroep
geven eveneens via de wijkvoorzitter zaken door.
Ook in 2017 werd het praktische werk van de werkgroep in dit AZC uitgevoerd door zeer betrokken gemeenteleden en diakenen uit Kampen en Dronten: groepjes asielzoekers naar kerkelijke samenkomsten brengen in Emmeloord en Zwolle; de kledinginzameling en -verkoop
verzorgen; en de bewoners voorzien van een kerst- en paasattentie. Lokale kerken kunnen en
moeten op het AZC Dronten slechts een bescheiden rol spelen, vanwege de zeer uiteenlopende religieuze achtergronden van haar bewoners. Die rol ligt daarom primair op diaconaal terrein en dus is de diaconale inbreng belangrijk. De interesse en de attenties van de kerken worden door de bewoners van het AZC zeer op prijs gesteld.
 Sociale zekerheid, maatschappelijke dienstverlening en armoedebeleid: kritisch volgen van

het Kamper gemeentelijk beleid, met speciale aandacht voor de ouderen (uitvoering WMO
m.n. het beleid t.a.v. Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) ).
De in 2015 ingevoerde decentralisaties, in de vorm van de Jeugdwet, de Participatiewet en
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zijn vooral bedoeld om op gemeentelijk niveau zorg en
ondersteuning dichterbij en meer op maat te organiseren. Tegelijk krijgen de gemeenten minder geld om deze taken uit te voeren. Zij moeten dus meer doen, met minder geld. Het zou de
zorg toegankelijk, goed en betaalbaar moeten houden. Als College van Diakenen proberen wij
de ontwikkelingen op plaatselijk niveau zo goed mogelijk te volgen.
 Aandacht en (financiële) steun voor de Voedselbank Kampen: Naast extra collectes en gif-

ten zal nu al vier jaar durende maandelijkse inzameling van door de Voedselbank aangegeven producten worden voortgezet, zolang daaraan behoefte bestaat.
De Voedselbank is ook in 2017 een vast punt op de agenda van het college geweest. Op 31 december 2017 kende de Voedselbank een kleine 200 een- en meerpersoonshuishoudens die om
de week een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket kregen aangeboden. Net als in voorgaande
jaren werd dit belangrijke werk door een maandelijkse bijdrage in natura ondersteund: in elk
van onze wijken Westerkerk, Broederkerk en Open Hof en in De Bron te IJsselmuiden werden
gedurende drie achtereenvolgende maanden per wijk langhoudbare producten ingezameld.
Deze diaconale actie leverde ook in 2017 veel producten en financiële giften op. Hiermee hopen wij het diaconale bewustzijn van de gemeenteleden te bevorderen en gezien de vele giften
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wordt het werk door velen van harte ondersteund. Ook het komend jaar gaan wij met deze inzamelingen door.
Het is hartverwarmend om te zien hoe ook vele andere diaconieën binnen de Gemeente Kampen (van maar liefst 32 kerken!) zich beijveren het werk van de Voedselbank mogelijk te maken. Op de jaarlijks terugkerende vergadering in januari met alle diaconieën van Kampen
geeft het bestuur uitgebreid informatie over het reilen en zeilen van de Voedselbank en legt hij
financiële verantwoording af. Zorgen worden gedeeld, trends besproken. Bijkomend positief
nevenverschijnsel is de uitwisseling van gedachten en ideeën tussen diakenen van heel verschillende kerken binnen de Gemeente Kampen in een informele en ongedwongen sfeer.
 Samenwerking met andere diaconieën met het oog op de WMO.
De Sociaal-maatschappelijke Regiegroep, die een samenwerking tot stand probeerde te brengen tussen de Kamper kerken en de burgerlijke gemeente Kampen, is langzaamaan in een
soort sluimertoestand geraakt. Al met al is er slechts één concreet resultaat geboekt, namelijk
een sociale kaart van Kampen, te vinden op de webstek van de gemeente Kampen. Sindsdien
hebben de twee diakenen uit het Open Hof die er deel van uitmaakten, nog geprobeerd te achterhalen of er beweging in de regiegroep te vinden was, maar dat is niet gelukt. Heel verwonderlijk was dat niet, gezien het geringe aantal kerken dat eraan deelnam en de grote doelstellingen die de initiatiefnemers zichzelf oplegden. Het geheel doet erg denken aan het niet goed
van de grond komen en vervolgens inzakken van het ook veel te groots opgezette Diaconaal
Platform Kampen enkele jaren geleden.
In potentie is er wel wat samenwerking tussen de Kamper diaconieën op gang te brengen,
mits het op incidentele basis gebeurt met kortlopende of heel specifieke projecten. De Voedselbank is een voorbeeld van het laatste, en ook voor het eerste kan de verderop genoemde
Sociale Informatiemarkt als voorbeeld gegeven worden.
 Directe steun in noodsituaties van Kamper burgers via het samen met de Rooms-katholieke
Kerk ingestelde Hulpfonds voor de Minima. Om ook hier de continuïteit te waarborgen,
zowel op financieel als personeel gebied zullen concrete mogelijkheden tot uitbreiding van
het aantal deelnemers (bijvoorbeeld de Hervormde Gemeente Kampen) worden onderzocht.
Zoals in het vorige jaarverslag aangekondigd werd, is het Hulpfonds voor de Minima met ingang van 1 januari 2017 opgeheven. In 2016 hebben wij nog geprobeerd een opvolger te vinden voor de ‘met leeftijdsverlof’ terugtredende beheerder van het fonds, maar dat is niet gelukt. Het geld dat nog in ons ‘Reseveringsfonds voor het Hulpfonds voor de Minima’ aanwezig was, en dat dus niet meer aan het beoogde doel uitgegeven kon worden, hebben wij opgenomen in een nieuw gevormde ‘Bestemmingsreserve voor de minima’.
Het College van Diakenen heeft het Hulpfonds voor de Minima gedurende meer dan 30 jaar
als een belangrijk onderdeel van haar diaconale werk in Kampen beschouwd, maar gelukkig
was er, nu het beëindigd moest worden, een nieuw fonds dat een vergelijkbare doelstelling
kent: het op 18 februari 2015 opgerichte Kamper Krachtfonds. De steun daarvan is steeds eenmalig en bestaat uit geld, goederen en/of diensten die op dat moment nergens anders te verkrijgen zijn, maar mensen op dat moment wel verder kan helpen. Het fonds steunt ook inwoners die met een gezamenlijk plan als groep de samenleving willen versterken. Dit fonds is inmiddels ‘volwassen’, en onze ‘Bestemmingsreserve voor de minima’ zetten wij daarom onder
andere in om dit fonds zo nu en dan van een financiële bijdrage te voorzien.
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 Ondersteuning van de activiteiten van Kerk in Actie voor het binnenlands diaconaat en
(samen met de commissie ZWO) voor het werelddiaconaat. Daarbij gaat het o.a. om het
organiseren van zogenaamde noodhulpcollectes wanneer er zich waar dan ook ter wereld
rampen voltrekken.
In ons collecterooster hebben wij standaard elk jaar collectes ingeroosterd voor Kerk in Actie:
voor binnenlands diaconaat, voor zending en voor werelddiaconaat, elk met een door Kerk in
Actie aangereikt thema. Daarnaast houden wij elk jaar tijdens de Kerstochtenddienst voor
Kerk in Actie een collecte voor Kinderen in de Knel.
Ook de Kerstnachtdienst heeft al jaren een speciaal doel, maar dat is meestal niet voor Kerk in
Actie. De laatste jaren en ook in 2017 hielden wij een collecte voor de noodopvang van het
Korps Kampen van het Leger des Heils.
Vier collectes per jaar worden ingeroosterd als Avondmaalscollectes zonder dat meteen al een
doel bekend is. De bevoegdheid om die doelen te kiezen hebben wij eerlijk verdeeld over de
hervormde en de gereformeerde diaconie en tevens hebben wij de doelen eerlijk verdeeld over
binnenland en buitenland. Als gereformeerde diaconie kiezen wij steeds het gereformeerde
binnenlandse doel, terwijl wij de keuze voor het gereformeerde buitenlandse doel overlaten
aan de Commissie ZWO. Soms gaat het hierbij om doelen van Kerk in Actie, maar vaak ook
niet. Wij kozen als diaconaal doel dit jaar voor het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma
van de Stichting Exodus.
Niet alle collectes worden gehouden zoals vantevoren gepland. Een enkele keer vervangen wij
onze reguliere diaconale collecte door een noodhulpcollecte, en dan sturen wij ons geld voor
het beoogde doel door via Kerk in Actie. Sinds een paar jaar worden deze collectes steeds in
samenspraak met de hervormde diaconie gehouden.
In 2017 hebben wij ons drie keer ingezet voor een dergelijk doel.
▪ Op zondag 2 april is er een noodhulpcollecte gehouden in verband met de hongersnood in de
Hoorn van Afrika ten gevolge van aanhoudende droogte.
▪ Op zondag 24 september hielden wij er een in verband met de overstromingen in grote delen
van Azië, met name in Nepal en Bangladesh. De hervormde helft van die noodhulpcollecte
was voor hetzelfde doel, maar liep via de hen vertrouwdere stichting ZOA.
▪ Op zondag 8 oktober tenslotte collecteerden wij voor de hulpverlening na de verwoestingen
op Sint Maarten ten gevolge van het passeren van de orkaan Irma op 6 september 2017.
 Het (opnieuw) organiseren van een Sociale Informatiemarkt.
Ons voornemen was en is nog om deze Sociale Informatiemarkt elke vier jaar te organiseren.
In de eerste jaren is dat gelukt, en dat de organisatoren onder ons toendertijd uitstekend werk
afgeleverd hebben, is ons sindsdien heel vaak gebleken. Zo is ons al verscheidene malen gevraagd of wij net als in 1998, 2002 en 2006 wederom een Sociale Informatiemarkt zouden
willen organiseren. Helaas moeten wij eigenlijk al sinds 2010 telkens weer constateren, dat
wij ‘momenteel’ te weinig diakenen hebben om hier veel energie in te steken. Zeker de laatste
jaren speelt dat des te sterker, door het tekort aan diakenen enerzijds en het extra werk door de
aanstaande fusie anderzijds. En dat is erg jammer. Niet alleen geeft zo’n informatiemarkt alle
diakenen en andere belangstellenden in de gemeente Kampen een beter inzicht in wat er allemaal mogelijk is in Kampen dan een lijstje met organisaties dat geeft, maar tevens brengt het
diakenen van de meest uiteenlopende kerken met elkaar en met al die hulpverleners in contact. En alleen als je met elkaar contact hebt, kun je van elkaar leren en met elkaar samenwerken.
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Een op de samenleving gerichte activiteit die niet onder de voorgaande kopjes valt, was het
uitdelen van ‘doorgeefrozen’ door de wijkdiaconie van het Open Hof. Op Michazondag 17
oktober 2017 werden die voor de tweede keer uitgedeeld. Nu eens niet in het winkelcentrum
aan voorbijgangers zoals in 2016, maar in het Open Hof aan kerkgangers. De bedoeling was,
dat ieder de ontvangen roos door zou geven aan een ander die wel een bemoediging, groet of
bedankje kon gebruiken, binnen of buiten de kerk.
2. Binnen de kerk
 Geldwerving binnen de kerk.
De financiële situatie van de diaconie is gelukkig nog steeds te kenschetsen als gezond. Het
overgrote deel van de inkomsten komt binnen via de voor de diaconie bestemde collectes.
Daarnaast zijn er ook incidentele giften voor de diaconie te verwelkomen, naast de giften die
wij krijgen om door te geven aan andere diaconale doelen zoals de Voedselbank.
 Thuiskerk.
Bij de thuiskerk heeft het College van Diakenen de eindverantwoordelijkheid in financiële,
maar ook in technische zin. De feitelijke verzorging van de apparatuur en de aansluitingen berust bij één persoon, die hiermee in januari 2017 begonnen is; en de penningmeester van het
College van Diakenen beheert het geld. Oorspronkelijk berustte de eindverantwoordelijkheid
bij de meer logische kandidaat voor zo’n technische zaak, het College van Kerkrentmeesters,
maar dat wilde ervanaf. Nu er in het Open Hof kerkdiensten in beeld uitgezonden worden, is
de zaak wel gecompliceerder geworden, omdat de diaconie geen bemoeienis heeft met de apparatuur in de kerken en met de personele en technische kanten van die uitzendingen.
Om in de toekomst vervanging van de luisterapparatuur mogelijk te maken is er met ingang
van 2009 door de diaconie begonnen met het reserveren van middelen voor dat doel. Op de
balans per 31 december 2017 staat nu een bedrag van € 11.600,19 in het ‘Reserveringsfonds
Thuiskerk’. Dit bedrag is wat lager dan het vorig jaar, omdat wij besloten hebben er voorlopig
geen geld meer aan toe te voegen. De opgebouwde reserve lijkt ons voorlopig voldoende.
De reden daarvoor is heel simpel. Nu luistert een deel van onze luisteraars nog via de door
ons geleverde kerkradio naar de uitzendingen, maar die uitzendingen vinden ook plaats via de
webstek www.kerkomroep.nl. Vooral voor degenen die afstemmen op de kerkdiensten van het
Open Hof heeft die webstek een heel groot voordeel: er is sinds de zomer ook beeld bij. In de
Westerkerk is men nog niet zo ver, maar het zou ons niet verbazen wanneer ook daarvandaan
op termijn uitzendingen met beeld komen. Daar wordt er zeker over gedacht. Hoe dan ook: de
mensen die via de webstek kijken of zelfs alleen luisteren, hebben dus geen kerkradio meer
nodig. Het aantal in gebruik zijnde kerkradio’s is in de afgelopen jaren teruggelopen van meer
dan 45 toen de kerkradio de kerktelefoon verving, tot momenteel ca. 30 exemplaren. Geheel
in tegenspraak met de toegenomen vergrijzing. Er komt een tijd dat alle ouderen van jongs af
aan zo gewend zijn aan het gebruik van de computer, dat er bijna geen kerkradio’s meer nodig
zullen zijn. Reserveren voor nieuwe apparatuur is dan niet meer nodig.
Ook in 2017 werden de, door de diaconie betaalde, abonnementsgelden niet meer in rekening
gebracht bij de gebruikers, maar werd hen gevraagd om een vrijwillige bijdrage. De praktijk
leert dat met deze vrijwillige bijdrage een redelijk evenwicht is ontstaan tussen inkomsten en
uitgaven. Helaas is het wel zo, dat degenen die gebruikmaken van de webstek geen bijdrage
zullen betalen aan de kerkradio. Wij merken dat ook in onze inkomsten voor de kerkradio.
Voor ons dat nog niet zo relevant, omdat onze kosten alleen in het onderhoud en het gebruik
Jaarverslag over 2017 van het College van Diakenen, Gereformeerde Kerk te Kampen

bladzijde 4

van de kerkradio’s zitten. Wanneer wij samengaan met de Hervormde Gemeente te Kampen
wordt dat wel iets om over na te denken. De hervormde diaconie heeft namelijk ook een studio te onderhouden en uitzendingen te verzorgen. Nu nog brengen zij al hun kosten via een
machtiging in rekening bij al hun kerkradiogebruikers. Hoe minder luisteraars er echter van
de kerkradio gebruik gaan maken, omdat de anderen luisteren via de webstek, hoe meer de
kosten òf niet gedekt worden òf gedeeld moeten worden over minder kerkradiogebruikers.
Voor onze gebruikers, nu al enkele jaren gewend aan een vrijwillige bijdrage, zal het een hele
worsteling zijn wanneer ook zij bij een samengaan zo’n machtiging voor een vaste bijdrage
zouden moeten afgeven. Voor enkele gebruikers zal dit een gigantische verhoging van hun
kosten betekenen. Dit probleem is in de onderlinge gesprekken van de beide diaconieën nog
niet aan de orde geweest.
 Financiële ondersteuning van wie dat nodig heeft.
Dit punt valt eigenlijk in twee delen uiteen. Eerst de directe ondersteuning van personen.
Begin 2017 werd een grote lening verstrekt en de lener heeft sindsdien keurig elke maand de
afgesproken aflossing betaald en zal in de loop van 2018 schuldenvrij zijn. Op 31 december
2016 stond er echter ook nog een andere en in omvang gelukkig veel minder grote lening
open die slechts gedeeltelijk afbetaald was. Omdat er op die lening in 2017 ondanks de vele
toezeggingen aan de betrokken diaken niets afgelost is, moesten wij deze lening afschrijven.
Daarnaast werden er enkele ondersteuningen verleend aan mensen die in acute problemen
verkeerden. Zij wendden zich tot de diaconie uit eigen beweging of na verwijzing door hulpverleningsinstanties. Op haar beurt heeft de diaconie mensen naar dergelijke instanties verwezen wanneer zij naast de financiële hulp dringend andere ondersteuning nodig hadden.
Aan het einde van het jaar werd een aantal huishoudens door de diaconie voorzien van kerstbijdragen in de vorm van waardebonnen die door de betrokkenen zijn te verzilveren bij een
van de lokale supermarkten.
Daarbij mag niet onvermeld blijven dat ook dit jaar weer een groep gemeenteleden het door
hen zelf ontvangen kerstpakket beschikbaar stelde voor mensen die dat in hun ogen meer dan
zijzelf nodig hebben. Omdat echter steeds minder mensen van hun werkgever een traditioneel
kerstpakket krijgen, is besloten gemeenteleden te vragen het soort producten mee te nemen
dat men in zo’n pakket kan aantreffen, en aldus werden door de diakenen zelf kerstpakketten
samengesteld.
Kort voor de zomervakantie verstrekte de wijkdiaconie van de Protestantse Wijkgemeente
Open Hof aan enkele tientallen “ons bekende adressen in Kampen” ‘zomerbonnen’, ofwel
waardebonnen om daarmee iets extra’s te kunnen doen in de zomerperiode.
Waar het aantal aanvragen ook in 2017 nog redelijk beperkt bleef, kunnen de benodigde bedragen voor ondersteuning incidenteel vrij fors zijn, bijvoorbeeld in geval van ontstane huurachterstand en daaruit voortvloeiende dreiging van huisuitzetting. Schuldhulpverlening en/of
een begeleidingstraject van Financiën op Koers is dan daarnaast geboden, wil men in de toekomst niet opnieuw in de problemen komen. De samenwerking van de diaconie met deze instanties is daarvoor noodzakelijk en gelukkig ook zonder meer goed te noemen.
Met het oog op te verstrekken leningen en ondersteuningen is door ons intern het ‘Diaconaal
Steunfonds’ ingesteld. Dit fonds beschikt standaard over een vermogen van € 20.000,- en als
er door ondersteuningen geld uitgaat, vullen wij het aan het eind van het jaar weer aan. Het
fonds maakt het mogelijk de aanvragen, die per jaar in aantal en bedrag zeer kunnen variëren,
in te willigen zonder dat de lopende begroting wordt belast.
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De vraag blijft, of allen die dat nodig hebben de moed opbrengen om de diaconie te benaderen
en of wijzelf als diakenen voldoende zicht hebben op wat nodig is, ook al is het onderwerp
van de diaconale antenne voortdurend in de aandacht en proberen wij ook concreet vorm te
geven aan “de zorgzame kerk”.
In gezamenlijkheid met de Hervormde Gemeente hebben vele ouderen in alle wijken van de
beide kerken een fruitbakje ontvangen rond Dankdag. Een groot deel van de fruitbakjes werd
rondgebracht door basisschoolleerlingen, de rest door kerkgangers en diakenen. Daarbij was
de medewerking van Kamper basisscholen onmisbaar. Het is elk jaar een enorme operatie die
ook dit jaar weer zeer succesvol was en zeer gewaardeerd werd.
Sinds jaar en dag bestaat de mogelijkheid dat gemeenteleden, al dan niet met een financiële
bijdrage van de diaconie, gebruikmaken van vakantie-arrangementen voor doelgroepen zoals
eenoudergezinnen of gehandicapten. Hoewel onze diakenen die onder de aandacht proberen te
brengen van mensen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, is er net als in de
laatste jaren in 2017 vanuit onze Gereformeerde Kerk te Kampen geen gebruik van gemaakt.
Als tweede financiële ondersteuning is er onze ondersteuning van diaconale organisaties.
Sinds 2015 bestaat de Commissie Zorgsaam, opgericht door de diaconie van de Hervormde
Gemeente te Kampen maar al snel mede gedragen door die van de Gereformeerde Kerk te
Kampen. Het betreft een groep van vrijwilligers in onze kerken die anderen willen helpen als
het even niet meer gaat. En dat niet ter vervanging van professionele hulpverlening, maar als
tijdelijke ondersteuning in de dagelijkse dingen. In 2017 hebben wij deze commissie een financiële bijdrage gegeven waarmee zij met de vrijwilligers iets leuks kunnen doen bij wijze
van bedankje. Ook in de toekomst zal dit diaconale werk door ons ondersteund worden, al
hebben wij gemerkt dat wij er ons verder niet mee hoeven te bemoeien: het loopt uitstekend.
Indien de jaarrekening een positief saldo laat zien, ondersteunt de diaconie een aantal goede
doelen op vooral lokaal, maar ook regionaal en landelijk niveau. Ook in 2016 was er een positief saldo, maar door omstandigheden zijn wij er niet aan toegekomen om dat in 2017 uit te
geven aan die goede doelen. Dit zal in 2018 rechtgezet worden.
 Acties in bijzondere situaties.
In 2017 heeft de voorzitter van de Wijkraad van Diakenen (of wijkdiaconie) van het Open Hof
bijgedragen aan de door onze beide kerken uitgebrachte veertigdagenkalender, door stukjes te
schrijven over de collectes voor Kerk in Actie bij de bijpassende zondagen in die periode.
 Diaconale voorbede in de eredienst.
De diaconale voorbede bedoelt ons te bepalen bij datgene dat anders onopgemerkt blijft. De
gebedsintenties worden bij toerbeurt opgesteld door de Wijkraden van Diakenen van onze drie
kerken en het College van Diakenen van ‘De Bron’ te IJsselmuiden. Ook worden de intenties
gepubliceerd in de Kerkbode van die week.
 Ruime publiciteit over diaconale doeleinden in kerkbode en anderszins.
Naast gerichte publiciteit in de Kerkbode in verband met de themazondagen, kan verwezen
worden naar de vaste rubriek ‘Diaconalia’ in dit blad, waarin elke keer melding wordt gemaakt van de diaconale voorbede-intentie van de afgelopen zondag. Daarnaast bevat deze rubriek van tijd tot tijd ook specifieke informatie over een actueel thema.
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De paas- en kerstpakkettenacties ten behoeve van de vele vluchtelingen in het AZC Dronten,
waarbij naast diakenen ook vele vrijwilligers uit de verschillende kerken van Kampen en
Dronten betrokken waren, hebben ruim aandacht gekregen in de kerkbode.
3. Binnen de diaconie
 Onderlinge aansporing en toerusting met het oog op goed gebruik en verdere ontwikkeling
van de ‘diaconale antenne’.
Zowel in de Wijkraden van Diakenen als in het College van Diakenen is dit punt bij herhaling
ter sprake gekomen. Het gaat om het ontwikkelen en bevorderen van fijngevoeligheid voor de
noden van de ander.
Ook in 2017 hebben weer enkele diakenen de Landelijke Diaconale Dag voor diakenen en
predikanten te Utrecht bezocht. Het is elk jaar opnieuw een inspirerende dag met veel aandacht voor actuele diaconale thema’s.
Andere belangrijke bronnen van inspiratie voor de diakenen vormen het tweemaandelijks verschijnende blad Diakonia en de maandelijkse Nieuwsbrief van Kerk in Actie.
 Samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden.
Deze samenwerking is in 2017 beperkt gebleven tot het bij toebeurt opstellen van de diaconale voorbede-intenties en de inzameling van houdbare producten voor de Voedselbank. Wel
blijft gelden, dat wij elkaar weten te vinden indien dat nodig of praktisch mag zijn.
 Organisatie van één bezinningsavond per jaar voor alle diakenen van de Gereformeerde
Kerken van Kampen en IJsselmuiden.
Op woensdag 3 mei 2017 is er voor de diaconieën van ons en van De Bron een presentatie gehouden door Gerard Wessels en Frank Lichtendahl namens de gemeente Kampen over het
Kamper armoedebeleid met de inkomensondersteunende voorzieningen, hulp en advies bij Financiën op Koers, Schuldhulpverlening, Thuisadministratie en WeHelpenKampen.nl. Een
hele kluwen aan hulpmogelijkheden waar diakenen toch wel iets van moeten weten, willen zij
mensen in problemen kunnen helpen en doorverwijzen.
Er was zelfs een tweede avond op woensdag 4 oktober 2017 met als onderwerp Waypoint en
gepresenteerd door Urker mensen van deze organisatie. Deze avond was opgezet en werd geheel verzorgd door onze hervormde broeders en zusters.
 Instandhouding en actualisering van het ‘Handboek voor de Diakenen’ met praktische in-

formatie voor alle diakenen van de Gereformeerde Kerken te Kampen en IJsselmuiden.
Door het aanstaande ineenschuiven van beide diaconieën zullen veel zaken in het – strikt op
gereformeerde leest geschoeide – Handboek voor de Diakenen opnieuw bekeken moeten worden. Vooral daarom is er ook in 2017 geen enkele wijziging meer in aangebracht. Te zijner tijd
zal bekeken moeten worden of er voor de nieuw gevormde diaconie weer zo’n handboek gemaakt zal moeten worden.
 Regelmatig aanbod aan (nieuwe) diakenen van deelname aan de basiscursus diaconaat
van de Dienstenorganisatie PKN.
De basiscursus wordt jaarlijks aangeboden op een plaats in de regio en soms doen daar nieuw
bevestigde diakenen van ons aan mee.
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 Zoeken van mogelijkheden van praktische samenwerking met de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Kampen.
In 2017 is er geregeld overleg geweest tussen de voorzitter van hervormde diaconie, de plaatsvervanger van de voorzitter van de gereformeerde diaconie en de gemeenteadviseur dhr. J.
Boer om te zoeken naar een werkbare structuur waarin het beste van de sterk van elkaar verschillende structuren en culturen van beide kerken verenigd wordt.
Op praktisch vlak loopt de samenwerking steeds beter, ondermeer binnen de wijken waarin de
gezamenlijke Wijkraden van Diakenen in zowel wijkgemeente Open Hof als wijkgemeente
Westerkerk steeds meer fungeren als één ongedeelde wijkdiaconie. Ook naar buiten toe, bijvoorbeeld rond de inzamelingen ten behoeve van Voedselbank en de activiteiten ten behoeve
van het AZC Dronten opereren wij steeds meer als één diaconie. Ook op andere vlakken, zoals bij de kerkradio, is de samenwerking goed.
4. Nog enkele punten
 Het College van Diakenen is in 2017 zevenmaal in vergadering bijeen geweest en al in het

begin van het jaar, in februari 2017, hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze
voorzitter van ons college, omdat hij al sinds september 2009 zeer actief was in die functie.
 Het College van Diakenen had op 31 december 2017 de volgende samenstelling:
▪ Voorzitter: vacant sinds 19 februari 2017.
▪ Penningmeester: vacant sinds 1 januari 2014.
▪ Administrateur: vacant sinds 1 januari 2016.
Sinds de fusie tot Protestantse Kerk in Nederland mogen de functies van penningmeester
en administrateur niet meer in één persoon verenigd zijn. De per 1 januari 2014 afgetreden
penningmeester heeft ons nog twee jaar langer als administrateur geholpen.
▪ Voorzitter van de wijkdiaconie van de wijkgemeente Open Hof, en tevens ad interim de
voorzittersrol van ons college vervullend als afgevaardigde van ons college (en van het
Open Hof) naar de Algemene Kerkenraad, naar de gezamenlijke Algemene Kerkenraad, en
als contactpersoon in de vele gesprekken met de hervormde diaconie.
▪ Voorzitter van de wijkdiaconie van de wijkgemeente Westerkerk, en tevens in zijn eigen
wijk jeugddiaken.
▪ Algemeen adjunct: feitelijk vacant sinds 30 augustus 2010. Tot 23 september 2013 ad interim ingevuld door de toenmalige penningmeester en sindsdien ‘tijdelijk’ ingevuld door
een niet-diaken, die gelukkig zo vriendelijk is om steeds ook het voorzitterschap te bekleden voor de duur van elk van onze vergaderingen.
▪ Secretaris en notulist, en tevens penningmeester ad interim en administrateur ad interim.
Het hoeft geen betoog, dat het met zo veel vacatures en zo weinig medewerkers die stuk voor
stuk dubbelfuncties hebben, lastig werken is. Het is dat er in de Wijkraden voor Diakenen, ondanks de openstaande vacatures, nog het een en ander gebeurt, maar anders was het met het
diaconale gehalte van onze kerk maar droevig gesteld. En dat terwijl het omzien naar de ander
het hart van een diaconale gemeente hoort te zijn. Wat is een kerk van Christus zonder diaconie?
Vastgesteld door het College van Diakenen op 26 juni 2018.
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