
Pagina 1 van 4 
 

DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL 
 
 
Jaarverslag van het Diaconaal Platform Veenendaal over 2017 
 
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 Zorg; werkgroep Diaconaal Loket en werkgroep Financiën 
Activiteiten in 2017 
 
Het doel van het DPV: 

• Namens de aangesloten diaconieën spreekbuis zijn naar de Burgerlijke Gemeente. (o.a. 
participatie in WMO-forum) 

• Stimuleren van diaconale zorg 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. 

 
 
De stuurgroep DPV bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden en vertegenwoordigingen: 
 

Stuurgroeplid: Vertegenwoordigt: Globale taakverdeling: 

Hans van Ekeris PKN - Hervormde Gemeente  Voorzitter, WMO-forum 

Henk van Blitterswijk Christelijke Gereformeerde Kerken Secretariaat 

Jack Crielaard Nederlands Gereformeerde Kerk en 
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken 

Projecten 

Roelof Geerts Rooms Katholieke Kerk Projecten 

Aart van Kruistum Evangeliegemeenten De Regenboog, 
Baptistengemeente, Mozaïek 0318, 
Kerk van de Nazarener 

vrz werkgroep Zorg;  
vrz werkgroep Diaconaal Loket 

Henk Westerink Hersteld Hervormde Gemeente en 
Gereformeerde Gemeente Adventkerk 

WMO-forum en vrz werkgroep 
Financiën 

José Engel Protestantse Gemeente Veenendaal Secretariaat 

Joke Oussoren (Protestantse Gemeente Veenendaal) Notulist 
 

De werkgroep Zorg DPV bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden: 

Aart van Kruistum, voorzitter Evangeliegem. De Regenboog 

Jan Scherrenburg, secretaris Gereformeerde Gemeente Adventkerk 

Arie Markerink  Protestantse Gemeente Veenendaal 

Carla Saathof Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
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De werkgroep Diaconaal Loket DPV bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden: 

Aart van Kruistum, voorzitter Evangeliegem. De Regenboog 

Henk van Blitterswijk, secretaris Christelijke Gereformeerde Kerken 

Roelof Geerts Rooms Katholieke Kerk 

Lianne van der Net Stichting HiP 

José Engel Protestantse Gemeente Veenendaal 

Johan Westland PKN - Hervormde Gemeente 

 

De werkgroep Financiën DPV bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden: 

Henk Westerink, voorzitter Gereformeerde Gemeente Adventkerk 

Gideon van Bochove      Baptistengemeente 

Hans Oudshoorn         Gereformeerde Gemeente Adventkerk 

Jan Staal                      Room Katholieke Kerk 

 
Activiteiten 2017: 
 
Werkgroep Zorg 
De werkgroep Zorg heeft in de maand april de themabijeenkomst “Verslavingszorg” voorbereid. Deze 
avond is helaas niet doorgegaan wegens te geringe aanmeldingen vanuit de aangesloten diaconieën. 
De werkgroep heeft meer menskracht nodig om nieuwe projecten op te starten. 
 
Werkgroep Diaconaal Loket 
Op 7 maart 2017 is er een overleg geweest met voorzitters van de diaconieën i.v.m. een te                     
openen gezamenlijk diaconaal loket op het adres Markt 10. Alle aangesloten kerken/gemeenten 
hebben tijdens dit overleg aangegeven te willen participeren in het loket. Het is de bedoeling dat het 
loket een etalage wordt van alle christelijke vrijwilligers organisaties en de kerken/gemeenten van 
Veenendaal.   
Daarna is de werkgroep Diaconaal Loket opgezet om het diaconaal loket te verwezenlijken. Het loket 
gaat zelf geen praktische hulp verlenen, maar wil een helder overzicht bieden van alle mogelijkheden 
voor hulp en ondersteuning, kerkelijk en niet kerkelijk. Iedere inwoner van Veenendaal kan er 
terecht. Het loket kan ook dienen als kenniscentrum voor kerkleden die worden benaderd met een 
hulpvraag maar zelf de weg niet weten. Tijdens de openingsuren van het loket zijn er enkele 
hulporganisaties aanwezig zoals St HiP, Hulpdienst in-Zicht, inloophuis de Zevensprong enz.  
Voor de bemensing van het loket is een oproep naar alle aangesloten kerken/gemeenten uitgegaan.  
Het streven is om rond 1 maart 2018 het Diaconaal Loket te openen. 
 
De werkgroep Financiën is dit jaar niet bijeen geweest. Er zijn nu rechtstreekse 
vertegenwoordigingen vanuit de stuurgroep in het WMO-forum en bij de Overlegtafel Sociaal 
Domein. In het komende jaar zal overwogen worden de werkgroep op te heffen wegens geringe 
activiteit en bezetting. 
 
Ontwikkelingen Christelijk Vrijwilligers Netwerk (CVN) 
Het CVN komt nog niet voldoende van de grond. De deelnemende organisaties hebben nog niet 
allemaal hun logo opgestuurd voor de website www.hulpinveenendaal.nl. De plannen voor het CVN 
en het realiseren van het Diaconaal Loket komen steeds dichter bij elkaar. Er is gemeentelijke 
subsidie aangevraagd en ontvangen voor 2017 en 2018. De website dient verder aangepast te 
worden voor het Digitale Loket van het CVN.  
 
Overleg met voorzitters van de aangesloten diaconieën 
Het overleg vond plaats op 7 maart.  Er was een grote opkomst en gezamenlijk is de intentie 
uitgesproken om mee te werken aan een Diaconaal Loket. Verder is gesproken over het jaarlijkse 

http://www.hulpinveenendaal.nl/
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overleg tussen het DPV en de Chr. politieke partijen en het aanleveren van voorbeelden van 
hulpvragen die bij diaconieën binnenkomen. Verder werden nieuwtjes uitgewisseld over 
opvangmogelijkheden bij huiselijke problemen en over kampeermogelijkheden voor mensen met 
een kleine beurs. 
 
Overleg met Chr. Politieke partijen  
In maart en in oktober heeft de stuurgroep overleg gehad met de portefeuillehouders Sociaal 
Domein van het CDA, Christen Uni en SGP. Er is gesproken over o.a. het WMO-overschot, de 
stapeling van eigen bijdragen, de hulpvragen die bij diaconieën binnenkomen, de huur die de 
voedselbank moet betalen voor hun onderkomen, de subsidie voor de vrijwilligersorganisaties, het 
Diaconaal Loket en de toenemende schuldhulpdienstverlening door vrijwilligers. 
 
WMO-forum  
Het WMO-forum is een adviesorgaan voor B&W van de gemeente Veenendaal. Maandelijks vindt er 
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. De 
voorzitter van de stuurgroep DPV was betrokken bij de benoeming van de nieuwe voorzitter van het 
WMO-forum. 
 
Overlegtafel Sociaal Domein 
De Overlegtafel Sociaal Domein komt 4x per jaar bijeen. Alle adviesorganen zijn vertegenwoordigd in 
het Sociaal Domein, waaronder het WMO-forum. Een lid van de stuurgroep DPV gaat hier naartoe. 
 
Pastores Convent 
Een lid van de stuurgroep DPV vertegenwoordigt de diaconieën binnen het Pastores Convent in 
Veenendaal. 
 
Veens/ Gemeente Veenendaal 
Afgevaardigden uit de stuurgroep DPV bezoeken regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten van Veens 
en de Gemeente zoals Dementievriendelijke gemeente, Kinderarmoede enz. en denkt mee over o.a. 
de sociale kaart Eenzaamheid, de Veense Top 10 van knellende hulpvragen enz. 
  
Lokaal Duurzaam Netwerk (diversiteitsbeleid) 
Een lid van de stuurgroep DPV vertegenwoordigt de kerken sinds april 2016 in het lokaal Duurzaam 
Netwerk. De bijeenkomsten worden georganiseerd om de dialoog tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen te stimuleren en daarmee de kennis over elkaar te vergroten. 
 
Hulpdienst in-Zicht (HiZ) 
Sinds begin 2015 is stichting Hulpdienst in-Zicht gevestigd op Markt 10. Het werk van de hulpdienst 
wordt gedaan door 16-17 vrijwilligers en bestaat grotendeels uit intensieve begeleiding van mensen 
met een complexe schuldenproblematiek. De huur voor kantoorruimte in het het pand Markt 10 
bedraagt €10.000 per jaar. Jaarlijks vraagt HiZ per brief aan de kerken om een financiële bijdrage van 
€500 per predikantsplaats, maar niet alle kerken/gemeenten geven daar direct gehoor aan. De leden 
van de stuurgroep hebben hiervoor aandacht gevraagd bij de kerken/gemeenten die zij 
vertegenwoordigen. Nagenoeg alle kerken hebben in 2017 hun bijdrage voor de jaarlijkse huur 
voldaan. 
 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
Er is in 2017 nog geen contact opgenomen met het Centrum voor Jeugd en Gezin om zicht te krijgen 
op hulpvragen vanuit de Veenendaalse samenleving.  
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Incidenteel Overleg 
Er overleg geweest met Stadsakkers inzake werving vrijwilligers, het mogelijk oprichten van 500-
Extra, Stichting HiP, gebruikers Markt 10, Schuldhulpmaatje, ICF etc. 
 
Communicatie 
De stuurgroep DPV heeft in 2017 12 keer vergaderd, waarvan 2 vergaderingen met 
gemeenteraadsleden. De notulen van de vergaderingen worden per email verzonden naar de 
aangesloten diaconieën, evenals berichten over nieuwe initiatieven in Veenendaal (bijv. de 
Soepfiets).  
In de Zalige Titus Brandsma Parochie en de Protestantse Gemeente Veenendaal is een presentatie 
gehouden over het werk van het DPV. 
Sinds medio 2016 is de website www.diaconaalplatformveenendaal.nl te raadplegen voor informatie. 
 
Toetreden Kerk van de Nazarener 
De Kerk van de Nazarener is toegetreden tot het Diaconaal Platform Veenendaal en wordt in de 
stuurgroep vertegenwoordigd door dhr. Aart van Kruistum.  
In september zijn de Gereformeerde Gemeenten Fluiterstraat en Beatrixstraat ook benaderd om zich 
aan te sluiten bij het DPV. Bij het samenstellen van dit jaarverslag is daarop nog geen antwoord 
ontvangen. 
Bijna alle kerken in Veenendaal zijn nu vertegenwoordigd in het DPV. Wij hechten er belang aan te 
mogen spreken namens de kerken van Veenendaal. 
 
Financiële verantwoording 

 €   € 

Saldo per 1 -1-2017 1.148,37    

Ontvangsten:   uitgaven:  
Presentiegeld WMO 495,00  Diverse kosten stuurgroep 593,72 

T.b.v. Chr. Vrijwilligersnetwerk 20.000,00  Betaald aan HIP t.b.v. Chr.Vrijwilligers  

   netwerk (voorschot)  10.000,00 

    saldo 31-12-2017 (tegoed) 11.049,65 

 21.643,37   21.643,37 

     

Saldo specificatie: 11.049,65    

T.b.v. Chr. Vrijwilligersnetwerk 10.000,00    

(Oud Noodfonds) 250,00    

Stuurgroep DPV 799,65    
 
 
 
 
 
Veenendaal, januari 2018 
Diaconaal Platform Veenendaal 
 
 
 

 

http://www.diaconaalplatformveenendaal.nl/

