
Beleid en uitvoering van het diaconaat van de Protestantse 
Gemeente te Culemborg over het jaar 2021 
 
In het diaconaat staat het (ook in materiële zin) omzien naar elkaar centraal, zowel binnen 
als buiten de eigen gemeenschap. Dit is hieronder nader ingevuld.  

 

1. Voorzetting van de huidige invulling van het diaconaat  
De Protestantse Gemeente zet haar diaconale arbeid onverminderd voort. Diaconale 
dienstbaarheid wil zeggen: beschikbaar zijn voor ‘mensen zonder helper’, binnen de eigen 
gemeenschap en daarbuiten. Speerpunt daarbij is de armoedebestrijding dichtbij en 
wereldwijd. Bij diaconaal werk gaat het vooral om financiële ondersteuning, maar niet 
uitsluitend.  

2. Jongeren meer betrekken  
Ook wil de diaconie de komende jaren de jeugd en jongeren in de gemeente meer betrekken 
bij diaconale projecten. 
In 2021: 

• In het kader van de actie ‘Wees Warmhartig’ hebben de jongeren van Rock Solid een 
statiegeld actie gehouden. Opbrengst bijna 190 euro. 

• Jongeren van Young Church hebben geholpen bij het vullen van de vakantietasjes.  
 

3.  Externe samenwerking versterken en wereldoriëntatie uitbouwen  
− De diaconie onderhoudt contacten met maatschappelijke organisaties in Culemborg. De 

diaconie heeft samenwerkingsverbanden met organisaties als de Voedselbank, Inloophuis, 
Timon, Stichting Samen Verder en Schuldhulpmaatje. De diaconie streeft er naar dit nog uit 
te breiden met ELK-welzijn en buurtvoorzieningen.  

− De diaconie wil onze wereldoriëntatie behouden en verder uitbouwen. Hierbij wordt 

aangesloten bij diverse Kerk-in-Actie projecten waar we extra betrokkenheid bij voelen en 
soms ook bij relaties van individuele leden van de geloofsgemeenschap die zich persoonlijk 
inzetten voor ontwikkelingssamenwerking gericht op vrede, gerechtigheid en duurzaamheid 
van de schepping.  
In 2021: 
Op initiatief van een gespreksgroep is de actie ‘Wees Warmhartig’ tot stand gekomen. Een 
diaconaal project in het kader van de bestrijding van Covid19 en de gevolgen daarvan in 
derde wereldlanden. Dit gemeente brede project startte op Pinksteren 2021 en eindigde op 
31 oktober 2021. De opbrengst was ruim 11.000 euro. 

 

4. Rol in de eredienst  
De invulling van de rol van de diakenen in de avondmaaldiensten (zowel in organisatie, 
vormgeving, bemensing en het soort brood en wijn) verschilt momenteel nog per 
kerkgebouw. Hierover zullen in overleg met de werkgroep eredienst en liturgie nadere 
afspraken gemaakt worden, evenals over andere bijdragen die diakenen kunnen leveren aan 
de eredienst.  
In 2021: 
In overleg met de predikanten is er een vernieuwde opzet van de uitvoering van het 
avondmaal gemaakt. Rekening houdende met de corona-maatregelen. Echter door de ernst 
van de corona maatregelen heeft er in 2021 geen avondmaal plaatsgevonden.  

 

4.5. Diaconale bezittingen  
Op het gebied van de ondersteunende activiteiten heeft de diaconie een belangrijke taak in 

het inzamelen en beheren van diaconale gelden en de eigendommen van de diaconie. 

In 2021: 



De diaconie heeft als enig erfgenaam in september 2021 uit de nalatenschap van Arie 

Noordsij een bedrag verkregen van 331000,00 euro. 

In december 2021 heeft de diaconie besloten om het gesprek met het bestuur van Hospice 

‘Nocturne’ aan te gaan om hen uit de erfenis van Arie Noordsij, max 100.000 euro te lenen in 

het kader van de financiering van de door hen geplande nieuwbouw. Dit zal in 2022 

geeffectueerd worden.  

Met het ontvangen van deze erfenis voldeden we niet meer aan de uitgangspunten van het 

diaconale vermogensbeleid. Derhalve hebben we dit zodanig herzien dat dit weer gaat 

voldoen aan de beleidsuitgangspunten, meer beleggingen, meer eerlijk en/of sociaal, meer 

onder het depositogarantiestelsel en tegen lagere kosten; hoger rendement. 

 

 


