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Jaarverslag ’18-19 en Jaarplan ’19-20 
 

Op basis van beleidsplan PGH ’16-’20  
 

College van Diakenen   
 

Jaarplan 2018-2019 Jaarverslag 2018-2019 
 

Jaarplan 2019-2020 

• Wat gaat mee uit ’18-’19?   

• Wat zijn nieuwe plannen?  
Reguliere activiteiten  

Acties  

• Ondersteuning kerkdiensten  

• Persoonlijke ondersteuning 

• Maatschappelijke projecten 

• Werkgroep Amnesty International 

• Bloemenfonds  

• WMG (zie aparte verslaglegging) 

• Tafel van Hoop  

• ZWO 
 
 

 

 

• Inzet vaste diakenen/ambtsdragers in JBZ.  

• Viering HA in GK lopend, aantal malen ook in 
kringvorm meestal met brood en wijn.  
Vorm met ouwel  in wijn dopen blijft 
mogelijk.  

• Pers. Ondersteuning: steeds meer mensen in 
eigen kracht zetten, ondersteunen via 
netwerken (ook samenwerking sociaal 
wijkteam), minder financiële ondersteuning.  

• Tafel van Hoop goed bezocht blijft een vaste 
jaarlijkse activiteit  

• ZWO: Project de Vrolijkheid eindigt in 2019 
Met een mooi resultaat in september zal er 
nog een extra collecte voor dit project 
worden gehouden.  

• Agape maaltijden in WKK lopen door, goed 
bezocht.  

• Contact geweest met Humanitas d.m.v.  

 

• Reguliere activiteiten continueren.  

• Maatschappelijke projecten: Zoeken (overleg) 
naar nieuwe projecten in de stad en 
omgeving.  

• Contact met Humanitas over expertise op 
gebied schuldhulpverlening wordt in 2019-20 
verder uitgebouwd.  

• Amnesty: groep is op zoek naar 
mogelijkheden om meer met digitale 
verzendmethoden te gaan doen.  

• Organiseren (jaarlijks) Tafel van Hoop voor  
belangstellende gemeente leden, mensen uit 
de stad, vluchtelingen, etc. 

• ZWO voor 2020 en 2021 zoeken naar een 
nieuw project. 

• Agape maaltijden in WKK lopen door, goed 
bezocht.  
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Jaarplan 2018-2019 Jaarverslag 2018-2019 
 

Jaarplan 2019-2020 

• Wat gaat mee uit ’18-’19?   

• Wat zijn nieuwe plannen?  
voorlichting tijdens vergadering CvD. 

• Aandacht besteed aan vakantiebureau bij 
ouderenactiviteiten.  

• Amnesty groep heeft goed gewerkt.  

• Bloemenfonds heeft goed gefunctioneerd.  
Met nieuwe ontwikkelingen door Martha 
Hoogerheijden.  

 

• Aandacht blijven besteden aan 
vakantiebureau bij ouderenactiviteiten  

 
 

 

I Herkenbaar en zichtbaar in de stad 

Acties  

• Overleg met werkgroep communicatie om 
folder en website tekst vorm te geven.  

• Afspraken over publicaties in Kruispunt  
 

 

• Teksten vanuit het college zijn aangeleverd 
voor gebruik op de nieuwe website  

• In Kruispunt zijn regelmatig zaken vanuit het 
CvD gepubliceerd.  

 

 

• Werk maken van vermelding en toelichting 
CvD op website PGH en facebook.   

• Overleg WG communicatie (of intern) over 
folder/materiaal om werk CvD bekender te 
maken. Hier ook Kruispunt voor gebruiken 
(‘wie zijn die mensen die de collecte doen op 
zondag?’).  

• Vaker ijkmomenten en projecten in beeld 
brengen.  

II (Ver)binden en boeien 

Acties 

• Helpende handen evalueren (evt. aansluiten 
bij Divers). 

• Ouderenactiviteiten evalueren (september). 

 
 

• Ouderenactiviteiten blijken na evaluatie te 
voorzien in behoefte. Bredere openstelling 
voor ook ouderen uit omliggende gemeenten 
is succesvol ingezet.  

 

• Continueren ouderenactiviteiten inclusief 
uitnodiging van ouderen uit omliggende 
gemeenten.  Inzet op variatie in programma 
en verbinding met jeugd. 
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Jaarplan 2018-2019 Jaarverslag 2018-2019 
 

Jaarplan 2019-2020 

• Wat gaat mee uit ’18-’19?   

• Wat zijn nieuwe plannen?  
• Kijken naar mogelijkheden andere 

doelgroepen te betrekken (jongeren 
betrekken bij werk CvD?) . 

• Verdiepende discussie: Hoe mensen van 
buiten de kerk te (ver)binden?  

 
 
 

• Mensen van buiten de kerk verbinden: zie 
activiteit tafel van Hoop met gasten uit de  
vluchtelingen etc.  

• In het afgelopen jaar de jongeren betrokken 
bij de gastendag in april 2019 en ook bij het 
project vakantietasje.  

 
 

• Onderzoek naar activiteit voor de groep 70 
tot 80 jarige. Via een enquête zullen wij hier 
een inventarisatie over houden en dan 
nadere plannen uitwerken.  

• Ruimte voor projecten van gemeenteleden bij 
de ouderenactiviteiten (collectedoelen).  

• Jeugd betrekken bij activiteiten diaconie: start 
via ZWO project blijft ook 2019-2020 een 
aandachtspunt  

III Present in stad en wereld 

Acties  

• Gesprek MW over hun deelname aan 
netwerken, hun adviesrol en hoe elkaar 
verder aan te vullen /  te versterken.  

• Contactmomenten sociale wijkteams 
benutten. Aanhaakmogelijkheden benutten.  

• Aandacht besteden en dragen voor de diverse 
projecten in de stad (Hart van de stad meer 
over het voetlicht?) in PGH en in stad? MW? 

• Mogelijkheden verkennen van organiseren 
vakanties gemeenteleden met eigen 
vrijwilligers (i.s.m. vakantiebureau). 

 

• Gesprek met WMG loopt, men werkt 
projecten nog verder uit en komt daar mee 
terug. O.a. aandacht voor doorstart 
Boschveld. In de komende maanden zal  Elly 
Zandstra en Niek van Exel als verspieders te 
werk gaan in Boschveld met als doel: Welke 
mogelijkheden zijn daar om present te zijn. 
Dit is in 2019 van start gegaan en het 
projectplan is klaar. Deze activiteit gaat door 
onder de Stichting Pastorale Ondersteuning 
bij Eenzaamheid in Levensvragen (P.O.E.L.) 

• Contacten met sociale wijkteams werken in 
de praktijk, netwerken blijft nog achter bij 
wens (wederzijds is initiatief beperkt).  

 

• Keuze ondersteuning maatschappelijke 
projecten in samenspraak met WMG.  

• Specifieke aandacht voor contact/netwerken 
met sociale wijkteams (revitaliseren).  

• Lokale projecten inbedden in collectes tijdens 
40-dagentijd.  

• Stichting Pastorale Ondersteuning bij 
Eenzaamheid in Levensvragen (P.O.E.L.)   

• Start nieuw ZWO project ‘Stichting de 
Vrolijkheid’, samenwerking met de 
kindernevendienst/jeugdgroepen. 

• Uitwerken aankoop vakantie Chalet en het 
uitwerken hiervan eventueel in samen 
werking met het vakantiebureau PKN.   
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Jaarplan 2019-2020 

• Wat gaat mee uit ’18-’19?   

• Wat zijn nieuwe plannen?  
• Projecten onder de aandacht via WMG, CvD 

heeft dit in collectedoelen maar beperkt 
meegenomen.  

• Vanuit CvD deelname aan werkgroep over 
loket Levensvragen.  
gemeente) 

• Mogelijkheid onderzoeken van aanschaf van 
een eigen vakantie Chalet door het CvD  

   

 
 


