Beleidsplan Diaconie van de Protestantse Gemeente Silvolde voor het jaar 2020
Protestantse Gemeente Silvolde
De Protestantse Gemeente Silvolde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk
in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als
volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en
dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De PGS ligt in Silvolde, een dorp gelegen in de Achterhoek (oost-Gelderland). Silvolde ligt ongeveer 10
km ten zuid-oosten van Doetinchem en maakt deel uit van de burgerlijke gemeente Oude
IJsselstreek. Onze kerkgemeenschap telt 325 leden. De gemeenschap bezit een kerkgebouw, een
verenigingsgebouw en een pastorie. De kerkenraad bestaat uit vier ouderlingen, twee ouderlingkerkrentmeesters, vier diakenen en één notulist.
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend al een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Als zodanig heeft de diaconie ook deze status. Dit betekent dat bijdragen en giften
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

ANBI-gegevens Diaconie
RSIN-nummer: 8042.17.993
E-mail adres: diakenen@pgsilvolde.nl
Postadres: College van Diakenen, Kerkenstraat 6, 7064 BH SILVOLDE
Website: gegevens van de diaconie zijn te vinden op de website www.pgsilvolde.nl
De diaconie kent een bestuur, genaamd het College van Diakenen, welke bestaat uit vier diakenen en
één administrateur. Een ieder binnen dit college werkt onbezoldigd, alleen gemaakte onkosten
worden vergoed. Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de
diaconie en legt eindverantwoording af aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Silvolde
door middel van goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid
3).

Missie en visie
Het logo van de PGS is gebaseerd op de tekst: “Bij U is de bron van het leven” (Psalm 36:10). Door die
woorden voelen wij ons geïnspireerd. Wij vinden bij God een bron voor ons geestelijk leven. Tevens
willen wij ook praktisch dienend werken in de wereld, dichtbij en ver weg. Wij willen als diaconie een
bijdrage leveren door mensen, financieel, materieel en immaterieel te ondersteunen, specifiek op
plekken waar geen hulp voor handen is.
Als diaconie zien we dat ondersteuning door de overheid over het algemeen terugloopt bijvoorbeeld
op het gebied van de sociale zorg en de gezondheidszorg. In de regio waar wij wonen geldt van
oudsher een grote gemeenschapszin en een meeleven met elkaar in vreugde en verdriet. Onze regio

is evenwel aangewezen als een krimpregio; mensen trekken naar de grotere steden voor werk.
Familieleden wonen niet meer zo vanzelfsprekend dicht bij elkaar. Het verbindend werken en het
mogelijk maken om elkaar te ontmoeten ziet de diaconie als haar taak.
Het leven op aarde, en vooral in het niet-westerse deel van onze wereld, kan hard en moeizaam zijn.
Wij willen graag de komende tijd met name bijdragen leveren aan het verbeteren van
leefomstandigheden voor kinderen in de derde wereld door bijvoorbeeld doelen op het gebied van
gezondheidszorg en onderwijs te steunen. De diaconie ziet het ook als haar taak geld in te zamelen
voor acuut ontstane nood bijvoorbeeld bij natuurrampen. In de afgelopen jaren zijn er meer
vluchtelingen in de gemeente Oude IJsselstreek komen wonen, vooral uit Syrië. De diaconie heeft de
afgelopen jaren Vluchtelingenwerk Oude-IJsselstreek gesteund. Nu de situatie in Syrië, hoewel zeker
nog niet veilig is, maar wel langzamerhand rustiger wordt, wil de diaconie projecten steunen die een
terugkeer mogelijk maken.
Onze missie in de praktijk
De diaconie ontvangt geld via de wekelijkse collecte in de kerk. Dit geld willen we inzetten om handen
en voeten te geven aan ons werk.
De diaconie wordt in haar organisatie van activiteiten bijgestaan door de HVD (Hervormde Vrouwen
Dienst). Deze groep vrouwen heeft ieder een eigen wijk. Zij gaan op bezoek bij zieken, jarigen (80+)
en ondersteunen bij activiteiten, zoals het voorjaarsreisje en de kerstmiddag.
Financiën
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. Op de
jaarrekening die gepubliceerd wordt op de website is dit te zien.

Werkplan en terugblik op activiteiten
Collectes
Wij volgen het collecterooster van Kerk in Actie, onderdeel van de PKN. Tevens collecteren we voor
het algemene diaconale werk. Soms wordt uitvoering gegeven aan een oproep voor een extra
collecte als gevolg van een ramp. De collectedoelen worden toegelicht in de maandelijkse uitgave van
ons kerkblad Wat Ons Bindt. Daarin wordt ook vermeld wat een collecte heeft opgebracht.
Kerk in Actie heeft het project “Versterk de kerk in Syrië” opgezet. Dit houdt in dat vanuit lokale
kerken gewerkt wordt aan de wederopbouw van Syrië. De kerken bieden mensen hoop en steun om
weer opnieuw te beginnen en terug te keren. Het project is in principe opgezet voor drie jaar en we
willen dit de komende tijd dan ook steunen.
40 dagen tijd
Tijdens de 40 dagen tijd besteedt de diaconie extra aandacht aan een speciaal doel. Het afgelopen
jaar hebben we met de jeugd auto’s gewassen. De opbrengst was voor een weeshuis in Tanzania. Het
komende jaar willen we het accent leggen op projecten in zuid-Soedan.
Stichting Plan
De diaconie maakt jaarlijks een bedrag over aan Stichting Plan. Deze stichting biedt kinderen en
families in Ghana hulp. Het geld wordt o.a. besteed aan veilig drinkwater, gezonde voeding, medische
zorg en scholing. De komende tijd gaan we een meisje Suraya genaamd ondersteunen. Dit willen we
gaan doen in samenwerking met de kindernevendienst.
Gezamenlijk diaconaal project
Samen met twee omliggende kerkelijke gemeenten steunen we tweejaarlijks een gezamenlijk
diaconaal project. De afgelopen jaren was dat Vluchtelingenwerk Oude IJsselstreek. In totaal heeft dit

project het mooie bedrag van 14.174,12 Euro opgebracht. Met dit geld zijn o.a. goederen en
gezinshereniging gefinancierd. Voor de jaren 2019/2020 zullen een computerproject van de Stichting
Schuldhulpmaatje (aanschaf van een computer voor gezinnen in financiële moeilijkheden) en de
Stichting Jarige Job (kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen een leuke verjaardag bieden)
ondersteund worden.
Ondersteuning in Natura
De diaconie heeft het project Ondersteuning in Natura opgezet en anderhalf jaar gefinancierd. Dit
project voorziet wekelijks vijf gezinnen, die buiten de criteria van de voedselbank vallen, maar toch
op de armoedegrens leven, van een groentepakket. Het project is een tijd lang gesteund door de
diaconie van Gendringen-Bontebrug en zal worden overgenomen door de diaconie van EttenTerborg-Ulft.
Voorjaarsreisje
In het voorjaar wordt een busreis georganiseerd, speciaal voor de ouderen in onze gemeente. Het
afgelopen jaar zijn we naar de museumboerderij Erve Brooks geweest waar tevens geluncht werd.
Daarna ging de de reis door naar het Brandweermuseum in Borculo. Kortom een leuke middag vol
nostalgie en een mooie busrit door Gelderland. Voor dit reisje wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Kerstmiddag
In december wordt er altijd een kerstmiddag georganiseerd. Het programma wisselt. Er worden in
ieder geval kerstliederen gezongen onder begeleiding van de organist, er is een bezinningsmoment,
een kerstverhaal, een bezoek aan de kerstmarkt onder de toren in de kerk en een maaltijd. Ter
afsluiting is er meestal een kerstzangviering of een concert in de kerk. Het afgelopen jaar was dat met
medewerking van Sonante.
Samen eten aan open tafel
In de zomer van 2008 zijn we gestart met dit maaltijdproject. Elke laatste zondag van de maand wordt
er door een kookgroepje een lekkere en voedzame maaltijd bereid. Deze maaltijd is voor iedereen
toegankelijk. Er is plaats voor maximaal 25 personen. De kosten zijn minimaal 2,50 per persoon.
Ook op biddag en met Pasen is er een gezamenlijke maaltijd.
Evaluatie
Het beleidsplan van de diaconie wordt jaarlijks in januari geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

