DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL
Jaarverslag van het Diaconaal Platform Veenendaal over 2018
Dit jaarverslag beoogt enig inzicht te geven ten aanzien van de activiteiten van het platform in het
betreffende kalenderjaar.
Inhoud:
Doel van het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV)
Samenstelling stuurgroep en taakverdeling
Samenstelling werkgroep Diaconaal Loket
Activiteiten in 2018
Het doel van het DPV:
-Stimuleren van diaconale hulp voor de Veenendaalse samenleving en (helpen) ontwikkelen van
nieuwe initiatieven
-Stimuleren en uitwisselen van kennis op diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten
diaconieën
-Signaleren van ontwikkelingen op maatschappelijk terrein en de aangesloten diaconieën daarover
informeren.
-Namens de aangesloten diaconieën spreekbuis zijn naar de Burgerlijke Gemeente. (o.a. participatie
in WMO-forum)
Samenstelling stuurgroep en taakverdeling
De stuurgroep DPV bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden en vertegenwoordigingen:
Stuurgroeplid:
Hans van Ekeris
Dick van Dam
Jack Crielaard
Roelof Geerts
Aart van Kruistum

vertegenwoordigt:
PKN - Hervormde Gemeente
Christelijke Gereformeerde Kerken
Nederlands Gereformeerde Kerk en
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken
Rooms Katholieke Kerk

José Engel

Evangeliegemeenten De Regenboog,
Baptistengemeente, Mozaïek 0318,
Kerk van de Nazarener
Hersteld Hervormde Gemeente en
Gereformeerde Gemeente Adventkerk
Protestantse Gemeente Veenendaal

Joke Oussoren

(Protestantse Gemeente Veenendaal)

Henk Westerink

Globale taakverdeling:
Voorzitter, WMO-forum
Financiën
Projecten
Projecten, werkgroep Diaconaal
Loket
Vrz werkgroep Diaconaal Loket,
projecten
WMO-forum, website DPV
Secretaris, werkgroep Diaconaal
Loket
Notulist

Benoeming van leden van de stuurgroep vindt plaats door de betrokken geleding. De
stuurgroepleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, zij kunnen eenmaal worden
herbenoemd. Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk is medio 2018 Henk van Blitterswijk
(Bethelkerk) opgevolgd door Dick van Dam (Pniëlkerk). Dick van Dam heeft het beheer van de DPV
financiën overgenomen en José Engel heeft de functie van secretaris overgenomen van Henk van
Blitterswijk. Dick van Dam is gekozen tot voorzitter met ingang van 2019; Aart van Kruistum is een
tweede termijn binnen de stuurgroep aangegaan.
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Aftredend per 31-12-2018 zijn:
-Hans van Ekeris, wegens einde zittingstermijnen, blijft in 2019 lid van het WMO-forum. Binnen de
stuurgroep wordt Hans opgevolgd door Henk van de Hoef.
-Roelof Geerts, wegens hoge leeftijd, wordt opgevolgd door Cor van Kleef.
Samenstelling werkgroep Diaconaal Loket
De werkgroep Diaconaal Loket (DL) bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden:
Aart van Kruistum, voorzitter
Henk van Blitterswijk, secretaris
Bart Lont, ICT zaken
Roelof Geerts
José Engel

Evangeliegem. De Regenboog
Chr. Geref. Bethelkerk
Chr. Geref. Bethelkerk
Rooms Katholieke Kerk
Protestantse Gemeente Veenendaal

De werkgroep Financiën en de werkgroep Zorg zijn in 2018 niet actief geweest.
Activiteiten 2018:
Werkgroep Diaconaal Loket
In 2017 is er een overleg geweest met voorzitters van de diaconieën inzake de plannen voor een
gezamenlijk diaconaal loket op het adres Markt 10. Alle aangesloten kerken/gemeenten hebben
tijdens dit overleg aangegeven te willen participeren in het loket. Op 22 mei 2018 is het Diaconaal
Loket feestelijk geopend. Het Loket verleent zelf geen praktische hulp, maar wil een helder overzicht
bieden van alle mogelijkheden voor hulp en ondersteuning, kerkelijke en niet-kerkelijke hulp. Iedere
inwoner van Veenendaal kan er terecht. Voor de bemensing van het Loket is een oproep naar alle
aangesloten kerken/gemeenten uitgegaan en dat heeft geleid tot een team van 17 enthousiaste
vrijwilligers bij de start van het loket. Ook zijn de doordeweekse activiteiten van de kerken
geïnventariseerd, die toegankelijk zijn voor mensen binnen en buiten de eigen kerk. Bijna alle kerken
hebben een opgave gedaan van bijv. koffie-ochtenden, crea-groepen en maaltijdprojecten. Met deze
schat aan activiteiten onderscheidt het Diaconaal Loket zich van andere verwijzende organisaties.
Met de professionele website www.diaconaalloketveenendaal.nl en verspreiding van de kleurrijke
folders binnen de kerken en instanties wil het Loket meer bekendheid genereren.
Het Loket kan ook dienen als kenniscentrum voor kerkleden die worden benaderd met een hulpvraag
maar zelf de weg niet weten. Deze functie van het Loket is echter nog onvoldoende bekend bij de
kerken.
De werkgroep Diaconaal Loket heeft in 2018 7x vergaderd. In juli 2018 heeft Martijn Beek, de
nieuwe wethouder Sociaal Domein een werkbezoek gebracht aan het Loket.
Overleg met Chr. Politieke partijen
In april en in oktober heeft de stuurgroep overleg gehad met afgevaardigden van CDA, Christen Unie
en SGP, als zijnde portefeuillehouders Sociaal Domein. Er is gesproken over o.a. de gemeentelijke
begroting 2018, het beleid m.b.t. vrijwilligersorganisaties na 2019, jeugdzorg, het Diaconaal Loket en
het ontbreken van een digitale sociale kaart Veenendaal.
Ontwikkelingen Christelijk Vrijwilligers Netwerk (CVN)
Er is beperkte belangstelling van Christelijke vrijwilligersorganisaties voor een op te richten netwerk.
Het Diaconaal Platform heeft voor de ontwikkeling van een netwerk gemeentelijke subsidie
ontvangen. In 2019 zullen wij opnieuw bezien of wij met een CVN moeten doorgaan.
Themabijeenkomsten DPV
Voor de themabijeenkomsten worden diakenen en diaconaal belangstellenden van alle kerken
uitgenodigd. Op 10 april is de themabijeenkomst ‘Dementie en Mantelzorg’ georganiseerd in gebouw
Maranatha bij de Julianakerk. Casemanagers Ellen van de Scheur en Nel Verduin (Vitras) en Else
Kouwenhoven (Veens Centrale) hebben de problematiek rond het herkennen van dementie en
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mantelzorgers uiteengezet. Daarna hebben we in kleine groepjes onderling kennis gemaakt en
doorgepraat over dit thema.
Op 6 november waren we te gast bij de Voedselbank voor een presentatie door Henk van Leeuwen
en Edwin Boonstoppel. Benadrukt werd dat de Voedselbank niet kan bestaan zonder de
voedselestafette van de kerken. Daarna volgde een presentatie van Netty de Visser over de
Stadsakkers en kregen we een rondleiding door de verschillende ruimtes en de Kledingbank. Er werd
aandacht gevraagd voor de verschillende vacatures binnen de Voedselbank en de Stadsakkers.
WMO-forum
Het WMO-forum is een adviesorgaan voor B&W van de gemeente Veenendaal. Jaarlijks vindt er 8x
overleg plaats waarbij de wethouder of beleidsmedewerkers aanwezig zijn. Vanuit de stuurgroep zijn
2 leden vertegenwoordigd in het WMO-forum. Door deelname in het WMO-forum kunnen kerken
beter kenbaar maken wat zij doen in de samenleving en activiteiten verbinden met gemeentelijk
beleid. Het lezen van de hoeveelheid beleidsmatige notities vormt een behoorlijk tijdsbeslag.
Pastores Convent
De voorzitter van de stuurgroep DPV vertegenwoordigt de diaconieën binnen het Pastores Convent
in Veenendaal. Het Pastores Convent kom 2-3 keer per jaar bijeen.
Veens/ Gemeente Veenendaal
Leden van de stuurgroep DPV onderhouden contact met Veens en de Gemeente Veenendaal d.m.v.
het bezoeken van bijeenkomsten zoals een brainstormbijeenkomst, masterclass Veens, het Lokaal
Duurzaam Netwerk (diversiteitsbeleid), Veens Voordeuren, contact met de wethouder Sociaal
Domein enz.
Incidenteel Overleg
Er is overleg geweest met ICF, Onder Ons, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), de Centrale
Participantenraad Charim, Jobhulpmaatje, Veense Alledagkerk en HiP.
Communicatie
De stuurgroep DPV heeft in 2018 9 keer vergaderd, waarvan 2 vergaderingen met
gemeenteraadsleden. De vergaderingen worden gehouden op Markt 10, met dank aan de
Hervormde Gemeente. De notulen van de vergaderingen worden per email verzonden naar de
aangesloten diaconieën.
De website www.diaconaalplatformveenendaal.nl is te raadplegen voor informatie en vanuit de
website worden nieuwsberichten verstuurd.
In januari is voor de Hervormde Gemeente een presentatie gehouden over het werk van het DPV.
In maart is de presentatie gehouden voor de Christelijke Gereformeerde Kerken Bethel en Pniël.
Financiële verantwoording
Het DPV beschikt niet over een eigen bankrekening. Het tegoed van het DPV is tot medio oktober
beheerd door de diaconie van de Bethelkerk en daarna overgeschreven naar de diaconie van de
Pniëlkerk. De ontvangen WMO-presentiegelden zijn voldoende om de vergaderkosten te dekken. Het
saldo per 1-1-2018 is € 799,65 en per 31-12-2018 € 486,32. Daarnaast heeft het DPV € 250 vanuit een
voormalig noodfonds in bewaring.
In 2018 is subsidie vanuit de gemeente ontvangen voor bepaalde maatschappelijke initiatieven.
Verantwoording over de besteding van de subsidie zal komend jaar naar Veens worden afgelegd.

Veenendaal, februari 2019
Diaconaal Platform Veenendaal
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