
 

 Actieplan Diaconale Raad 2017 – 2018 
 

 

Samenstelling Diaconale Raad per 1 september  2017 

 

Bernhard Rijpkema, (voorzitter) 

Henk de Graaf (notulist) 

Hans Reussing, (werelddiaken) 

Bert Frijlingh, (diaconaal medewerker ZWO, Penningmeester Diaconie) 

Ton Roelofsen, (diaconaal medewerker ZWO) 

 

 

 

 De Diaconale Raad vergadert 1 x per maand, in principe op de 2e woensdag na de 

kerkenraadsvergadering. 

 

 Het eerste gedeelte van de vergadering is gezamenlijk met de ZWO-groep. 

 

 Het Diaconale Raadbeleidsplan wordt gevolgd. 

 

 De Passage zal namens de Diaconale Raad het kerstfeest voor mensen van 70-

jaar en ouder verzorgen. 

 

  “stille hulp” heeft onze speciale aandacht. Van belang daarbij zijn onze contacten 

met o.a. Gemeente Westervoort, Maatschappelijk Werk, De Voedselbank en De 

Liemers Helpt!. Daarnaast zijn er ook contacten met het inloophuis De Herberg in 

Westervoort. 

 

 Publicatie o.a. door middel van de Kerkbrief heeft onze aandacht. 

 

 De volgende roosters worden geregeld: 

Autorijden ophalen gemeenteleden 

Opname kerkdienst via cd 

Rondbrengen opname cd kerkdienst 

Ontvangstcommissie kerkdienst op zondag 

Wegbrengen bloemen na kerkdienst 

 

 Collecteroosters en informatie over collectes worden verzorgd. In de Kerkdienst 

zal er aandacht worden besteed aan speciale collectes en worden er voorbeden 

verzorgd. 

 Vanuit de Diaconale Raad is er contact met jongeren(de jeugd) om ze te 

betrekken bij Diaconale activiteiten. Bijv. met het maken van de fruitbakjes voor 

de Oogstdienst, als rolstoelduwers bij de Diaconale vakanties van Het 

Vakantiebureau.  

 

 De diaconie is betrokken het landelijke project ‘Schuldhulpmaatjes’. We werken 

een plan uit hoe wij als gemeente van de Protestantse Kerk van Westervoort daar  

aan mee kunnenwerken. 

 

 We zijn in gesprek met de Gemeente Westervoort om mee te werken aan het 

Armoedeconvenant. 

 

 Er wordt naar middelen gezocht om extra geldwerving te realiseren voor hulp aan 

mensen in onze omgeving. 

 

 Er wordt extra aandacht aan en mogelijke inzet gegeven voor hulp voor hen die 

het behoeven in de omgeving van Westervoort. 

 

 

 



 

 

Overige aandachtspunten: 

* januari bespreken roosters 

* februari bespreken jaarrekeningen 

* juni  rooster vergaderdata 

* september  bespreken concept collecterooster en begroting 

* okt / nov aandacht voor oogstdienst (mensen ouder dan 78 jaar krijgen “fruitbakje”) 

* dec  aandacht voor kerstfeest Passage  

 

 

Westervoort, september 2017 

HdG 


