
Wat is de opdracht van 

de diaconie in de PgC ? 

Opbouw van de gemeente met het oog op haar 

dienst in de wereld: 

de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid 

aan  onze medemens.



Wat doet de diaconie ? 

Om het diaconaal werk goed te kunnen doen is het 

nodig zowel over voldoende menskracht als over de 

benodigde financiële middelen te beschikken.

We informeren de gemeente over de collecte doelen.

Vragen gemeente leden behulpzaam te zijn in het 

diaconaat voor het verlenen van hand en spandiensten.

Vragen om suggesties voor collecte doelen 



Opbouw van de diaconie 

De Protestantse gemeente te Capelle aan de IJssel (PgC)

Bestaat uit zes wijken met hun eigen diaconie + Rijckehove

Voor activiteiten die gecoördineerd moeten worden is er

Het College van Diakenen (CvD)

Dit college wordt samengesteld uit twee stemgerechtigde

diakenen per wijk + diaken van Rijckehove.

De diakenen kiezen uit hun midden een DB dat bestaat uit

een voorzitter een penningmeester en een secretaris.



Wat zijn de taken van diakenen

Het assisteren van de predikanten in de dienst van 

Schrift en Tafel met het uitreiken van brood en wijn

Verzorgen de bijdragen van onze gemeente elk jaar

voor het missionaire aandeel voor de zending in 

binnen en buitenland

Verzorgen de collecten



Wat doen de diakenen

 Paasgroetenactie voor de gevangenen

 Kerstpakkettenactie (Capelse Kerken in Aktie)

 Verkoop zendingskalenders (ZWO)

 Kledingacties Sam en Dorcas 

 Coördinatie uitgiftepunten voedselbank 

 Steunen het Godsdienst onderwijs aan de 
openbare scholen

 Zorgen voor Kerkomroep en Kerkdienstgemist



Wat doet het College van Diakenen

 De penningmeester van het CvD maakt een raamwerk voor het 

collecterooster. De wijken kunnen daarna de overige doelen invullen 

 Het Steunfonds

 Het Rampenfonds

 Samen 010 Capelle (Elske Thomassen) coördineert

de Budgetmaatjes en Hulp in de Praktijk

 Steun aan het Godsdienst onderwijs op de openbare scholen

bijbels voor de schoolverlaters financiële steun voor materialen

 Kerk dienst gemist en Kerkomroep ( Frits Schallenberg coördineert)

 De financiële administratie van de Diaconie is in handen van Leny Verschoor.

 Diaconaal Platform CvD vertegenwoordigd door Wijnand Punt en Piet Kok

 Lid van de Adviesraad Sociaal Domein namens het CvD Teus Rook 



Kerk in Actie

Is de diaconale poot van de landelijke kerk,

en een belangrijke steun en inspiratiebron bij

het diaconale werk door het jaar. De diaconie

volgt over het algemeen de collecte planning.



De diaconie hanteert de door Kerk in Actie 

gehanteerde indeling van werkterreinen:

Diaconaat in de wijk en lokaal

Binnenlandsdiaconaat

Werelddiaconaat en Zending

Kinderen in de Knel

Noodhulp

Duurzaamheid



Het Steunfonds van de Protestantse 

gemeente te Capelle aan den IJssel
voor gemeente en niet gemeente leden 



Hoe werk het steunfonds

 De doelstelling van het steunfonds is het naar vermogen 

verlenen van extra financiële voorzieningen vanuit een 

fonds aan inwoners van Capelle a/d IJssel als mede aan de 

leden van de kerkelijke gemeente die buiten Capelle a/d 

IJssel wonen, die in financiële problemen zijn gekomen en 

waarvoor via de overheid geen oplossing bestaat.

 Bij een verzoek om steun wordt een casus aangemaakt, 

die wordt  besproken met alle leden van het steunfonds.

 Geldelijke steun zal in principe worden verleend tot 

maximaal 1000 euro per aanvraag per jaar.



Het Rampenfonds van de diakonie
Hier door kunnen we snel reageren op noodsituaties

zoals in Bangladesh, Syrië en Afrika



Hoe werkt het Rampenfonds

 Voor het rampenfonds wordt 3x per jaar gecollecteerd door de 6 kerken 

van de PgC. Vaak kunnen we bij deze collecte ook aangeven voor welk 

doel wordt gecollecteerd

 Wanneer zich ergens een ramp voordoet kunnen we direct reageren.

 Meestal krijgen we een aanvraag via Kerk in Actie. In de vergadering 

vragen we dan toestemming voor het over te maken bedrag.

 Wanneer het nog lang duurt voordat er een vergadering is van het CvD dan 

mailen we de diakenen van de betreffende Kerken voor toestemming

om een bedrag over te maken naar de hulporganisatie zoals

 Kerk in Actie, Dorcas, Tear, Woord en Daad, ZOA en Het Rode Kruis.



Capelse kerken in actie

 Kerstpakketten

 Uitvoering/samenwerking

 Financiën de kerken, Lions' club en Rotary

 Aanvragen Kerken en Welzijn Capelle

 Inpakken /uitrijden



Budgetmaatjes

 Budgetmaatjestraining van start op 23 mei a.s. in de Ontmoetingskerk.

 Heb je zelf je huishoudboekje op orde, kun je goed met geld omgaan, en vind je 

het leuk om deze vaardigheden over te dragen, om iemand te ‘coachen’? Dan 

zijn we op zoek naar jou! 

 Als Budgetmaatje help je een hulpvrager. Hij/zij blijft zelf verantwoordelijk, jij 

biedt als Budgetmaatje steun, een luisterend oor, en draagt vaardigheden over.

 Meer weten? Neem contact op met Elske Thomassen 

(budgetmaatjes@samen010.nl of 010-466 67 



Samen 010 werkt in de regio Rotterdam

het is een organisatie die is voortgekomen uit:

 GCW (Gereformeerd Centrum voor Welzijnsbehartiging)

 KSA (Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid)



Projecten van Samen 010 in Capelle:

Samen 010 is een organisatie die samen met kerken

in Rotterdam diaconale projecten heeft opgezet. 

Een deel van het diaconale werk dat in Capelle is opgezet in 

samenwerking met kerken is ondergebracht bij Samen 010. 

Dit betreft ‘HiP’ (hulp in de praktijk) 

Budgetmaatje Capelle



Diaconaal platform Capelle

Samenwerking tussen de kerken in Capelle

• Als kerken meer met elkaar doen

• Als platform samenwerking met

- Burgerlijke gemeente

- VluchtelingenWelzijn Capelle

- ‘Capelse Kerken in Actie’

• Eén aanspreekpunt per kerk



Diaconale activiteiten: Schenkelkerk

 Super Schenkeldag evangelisatie in de wijk

 Ouderen kerstfeest

 Seniorenontmoeting om de 14 dagen

 Inzamelen van briefkaarten postzegels brillen en oude telefoons

 Sam’s Kledingactie eind april 

 Bloemengroet bij jubilea en met Pasen voor de ouderen

 Actie Schoenendoos van Edukans

 Extra inzameling voor de Voedselbank i.s.m. met de Jumbo

 We steunen en helpen statushouders in de wijk

 Paasgroetenactie voor de gevangenen

 Kerstpakketten actie 

 Levensmiddelen actie met Dankdag 



Diaconale activiteiten: Dorpskerk

 Bazar

 Sam’s Kledingactie voor mensen in Nood

 Ondersteunen van het Zendingsproject van de Dorpskerk

 Kerstpakketten actie 

 Kerktelefoon van de Dorpskerk

 Hulp in de Praktijk  (HIP)

 Uitdelen Echo’s en Lichtspoor

 Vieringen in de Vijverhof Pasen, Pinksteren Hemelvaart

 Bezoek bij huwelijksjubileum

 Afvaardiging naar Rijckehove 12 x en Kerstdienst



Diaconale activiteiten: De Hoeksteen

 Plus boodschappen actie -1x per jaar zegels verzamelen en boodschappen 

pakketten uitdelen aan mensen die geen gebruik kunnen maken van de 

voedselbank. 

 Extra inzameling voor voedselbank- om de 2 maanden wordt er in de kerk 

een doos neergezet voor een speciale inzameling voor de voedselbank.

 Voedselinzameling dankdag november- 1x per jaar en hierbij wordt de CBS 

de Fontein uit ’s Gravenland betrokken. 

 Paasgroetenactie- schrijfactie voor gevangenen en gevangenissen.

 Verkoop zendingskalenders- vanaf medio september.

 SAM-kledinginzamelingsactie- eind april is er een kledinginzamelingsactie 

 Postzegels, brillen, mobieltjes inzamelen en wegbrengen-

 Gemeentemaaltijd – 1x per 2 maanden wordt er een maaltijd in de kerk 

georganiseerd voor gemeenteleden en mensen van de voedselbank. 

 Capelse kerstpakkettenactie –



Diaconale activiteiten: Nieuwe Westerkerk

Bezoekwerk ouderen in gemeente vanaf 75 jaar

Ouderenmiddagen met Pasen, in september en met Kerst

Bezoek zieken en gemeenteleden bij huwelijksjubilea

Vervoer naar aangepaste kerkdiensten voor de stichting Op weg met de ander

Maaltijden kerk voor de buurt, maandelijks maaltijd met bewoners uit wijk

Spelinloop, op 1e zaterdag van de maand knutselen en spelen voor kinderen van de 

buurt

Hulp aan vluchtelingen / statushouders

Verzorgen kerktelefoon

Verzorgen avondmaal in verzorgingshuis Rozenburcht, ca. 2x per jaar

Verzorgen ouderenvervoer naar kerkdiensten

Zendingsacties door zendingscommissie voor projecten GZB-IZB

Diaconale ondersteuning gemeenteleden



Diaconale activiteiten: Oosterkerk

 Diaconaal jaardoel 

d.m.v. acties en collectes realiseren we een mooi bedrag voor het gekozen project.  

Voorbeelden Budgetmaatjes - Jongerenreis Oeganda - Vluchtelingenwerk Capelle

Brood en hoop Roemenië. - Roosenveldthuis Doorn 

 We doen mee met Sam’s kledingactie  en de  Schoenendozen actie van Edukans

 Boodschappen actie voedselbank

 Jaarlijks een bloemenzondag voor ouderen, zieken en kwetsbare gemeenteleden.

 Ontmoetingsmiddagen 1 keer per maand waar plaats is voor gezelligheid

creatieve momenten of er wordt een spreker uitgenodigd.

 4x in het jaar wordt er dan ook een maaltijd georganiseerd.

 Hulp bij Capelse kerstpakketten actie

 Organiseren een kerstmarkt

 Verkoop zendingskalenders.

 1x per jaar een etentje voor voedselbank cliënten 

 4x per jaar avondmaal vieren in verzorgingstehuizen IJsselzicht 2x en de Roo 2x

 Pasengroetenactie voor de gevangenen en gevangenissen binnen en buitenland



MDOO
Missionair Diaconaal Overleg Ontmoetingskerk

Algemeen: Coördinatie en uitvoering van 

missionair-diaconaal werk in de wijk Schollevaar

• Samenwerking met CGK

• Maandelijks overleg

Taak diaconie:

• Ondersteuning diaconaal werk

(Kruispunt-Oost / wijkwinkel) 

Diaconale activiteiten: Ontmoetingskerk



Kerktelefoon  Twee aanbieders:

 Kerkomroep: 

 Hoge geluidskwaliteit

 Luisterkastjes (Lukas)

 Kerkdienst gemist:

 Lagere kwaliteit = gunstig voor mensen in 
buitenland of met datalimiet

 Kosten verdeeld tussen CGK en HWS

 Lukas ontvanger:

 Voor mensen zonder computer / Internet

 Afnemend aantal gebruikers HWS:

 September 2015: +/- 18

 Eind 2016: +/- 7

 Totaal CGK en HWS: 21

 Sinds kort:

 Live beamer:

 Presentatie op scherm thuis meekijken

 Gecombineerd met kerkdienst gemist

Diaconale activiteiten: Ontmoetingskerk



Kledingactie

• Initiator HWS, samenwerking

met diaconie CGK

•Twee keer per jaar

• PR verzorgen

• Inzamelen; ophalen bij mensen thuis

• Dag: koffie én gesprek

• Kledingtransport naar depot Bergambacht

• Contact met Dorcas

Diaconale activiteiten: Ontmoetingskerk



Voedselactie

• Initiator HWS, 

met ondersteuning van CGK

• Jaarlijks, in de week van dankdag

• Materiaal bestellen

• PR verzorgen

• Inzamelen

• Contact met Dorcas

Diaconale activiteiten: Ontmoetingskerk
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