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DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL 
 
 

Jaarverslag van het Diaconaal Platform Veenendaal over 2019  
 
Dit jaarverslag beoogt enig inzicht te geven over van de activiteiten van het platform in het 
betreffende kalenderjaar. 
 
Inhoud: 
Doel van het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV) 
Samenstelling stuurgroep en taakverdeling 
Activiteiten in 2019 
werkgroep Diaconaal Loket 
 
Het doel van het DPV: 
-Signaleren van ontwikkelingen op maatschappelijk terrein en de aangesloten diaconieën daarover 
informeren. 
-Stimuleren en uitwisselen van kennis op diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten 
diaconieën. 
-Namens de aangesloten diaconieën spreekbuis zijn naar de Burgerlijke Gemeente. (o.a. participatie 
in WMO-forum) 
-Stimuleren van diaconale hulp voor de Veenendaalse samenleving en (helpen) ontwikkelen van 
nieuwe initiatieven. 
 
Samenstelling stuurgroep en taakverdeling 
De stuurgroep DPV bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden en vertegenwoordigingen: 
 

Stuurgroeplid: vertegenwoordigt: Globale taakverdeling: 

Dick van Dam Christelijke Gereformeerde Kerken Voorzitter, financiën 

José Engel Protestantse Gemeente Veenendaal Secretaris, werkgroep 
Diaconaal Loket 

Henk van de Hoef PKN- Hervormde Gemeente algemeen 

Cor van Kleef Rooms Katholieke Kerk algemeen 

Marco Maris Hersteld Hervormde Gemeente en 
Gereformeerde Gemeente Adventkerk 

algemeen 

Kees Ottevanger Nederlands Gereformeerde Kerk en 
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken 

Website, algemeen 

vacant Evangeliegemeenten De Regenboog, 
Baptistengemeente De Verbinding, 
Mozaïek0318, Kerk van de Nazarener 

 

Joke Oussoren (Protestantse Gemeente Veenendaal) 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. In dit kalenderjaar is de samenstelling van de stuurgroep gewijzigd. In januari zijn 
Cor van Kleef en Henk van de Hoef toegetreden en in de loop van het jaar hebben wij afscheid 
genomen van Jack Crielaard, Henk Westerink en Aart van Kruistum. Zij zijn respectievelijk 
opgevolgd door Kees Ottevanger en Marco Maris. Er is nog geen opvolging voor Aart van 
Kruistum gevonden binnen het evangelisch cluster.  
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Activiteiten 2019: 
 
Overleg met Chr. Politieke partijen  
In mei heeft de stuurgroep overleg gehad met afgevaardigden van CDA, Christen Unie, SGP en Groen 
Links, als zijnde portefeuillehouders Sociaal Domein. Er is gesproken over o.a. het doel van het DPV, 
aanbesteding Welzijn, het tekort op jeugdzorg, het Diaconaal Loket en het de WMO voorzieningen.  
 
Christelijk Vrijwilligers Netwerk (CVN) 
Er is onvoldoende draagvlak voor het ontwikkelen van een Christelijk Vrijwilligers Netwerk in 
Veenendaal. Dit geldt voor de leden van de stuurgroep alsook voor de vrijwilligers van de 
betreffende organisaties. Men ziet wel de meerwaarde van een dergelijk netwerk, maar het 
ontbreekt een ieder aan menskracht om zo’n netwerk verder te ontwikkelen. Wij betreuren het dit 
initiatief te moeten beëindigen.   
 
Themabijeenkomsten DPV 
Voor de themabijeenkomsten worden alle diakenen, de vrijwilligers van het Diaconaal Loket en 
diaconaal belangstellenden van alle kerken uitgenodigd, alsook belangstellenden vanuit de 
christelijke vrijwilligersorganisaties. Het DPV biedt hiermee een unieke gelegenheid aan mensen met 
een diaconaal hart uit de verschillende geloofsgemeenschappen van Veenendaal om bijeen te komen 
rondom actuele onderwerpen, elkaar te ontmoeten en te netwerken. Het DPV zet in op een 
groeiende belangstelling voor deze platform-functie. 
 
Op 9 april is de themabijeenkomst ‘Schuldhulp in Veenendaal’ georganiseerd in wijkkerk Aller Erf van 
de Protestantse Gemeente Veenendaal. De sprekers waren Huub Essenberg en Herman ter Horst van 
St. Kerk&Minima, gevolgd door Kees Kloet en Dirk Methorst van Schuldhulpmaatje. In kleine groepjes 
hebben we daarna onderling kennis gemaakt en doorgepraat over dit thema. 
 
Op 5 november waren we te gast in de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk voor een presentatie 
over ons gezamenlijk Diaconaal Loket en het Budget Advies Centrum (BAC). Nelleke Huissoon 
vertoonde een zelfgemaakte film over de hulpvragen die zoal binnenkomen bij het Diaconaal Loket 
en op welke wijze er naar passende hulp gezocht wordt. Daarna volgde een presentatie van Anne-
Marie Verwolff over de schulddienstverlening van het BAC van de gemeente Veenendaal. Tijdens het 
financieel spreekuur komen hulpvragen aan de orde als betalingsregelingen, deurwaarders, 
toeslagen belastingdienst enz.  
Na afloop van de presentaties was er gelegenheid voor nadere kennismaking en werd met een hapje 
en drankje doorgepraat over de onderwerpen. Er werd aandacht gevraagd voor de vacature van 
vrouwelijke schuldhulmaatjes en een vrijwilliger voor het Diaconaal Loket. 
Beide themabijeenkomsten werden bezocht door ongeveer 35 personen uit 10 verschillende kerken. 
 
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. Het DPV heeft 1 
afgevaardigde in het WMO-forum. In 2019 was dit Hans van Ekeris of Henk Westerink. Door 
deelname in het WMO-forum kunnen diaconieën meedenken met het gemeentelijk beleid.  
 
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 ‘Versterken sociale Basisinfrastructuur’, minisymposium over 
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‘Personen met verward gedrag en dementie’, masterclass Veens, het Lokaal Duurzaam Netwerk 
(diversiteitsbeleid), Netwerkbijeenkomst van Veens enz. 
 
Incidenteel Overleg 
Er is overleg geweest met GroenLinks, deelname werkconferentie ‘Armoede en Schulden’, overleg 
met Kerk&Minima, Boerderij De Toekomst in Maarsbergen, JobHulpmaatje, enz. 
 
Communicatie 
De stuurgroep DPV heeft in 2019 8 keer vergaderd. De vergaderingen worden gehouden op Markt 
10, met dank aan de Hervormde Gemeente. De verslagen van de vergaderingen worden per email 
verzonden naar de aangesloten diaconieën met het verzoek deze te verspreiden onder de diakenen. 
De website www.diaconaalplatformveenendaal.nl is te raadplegen voor informatie en vanuit de 
website worden nieuwsberichten verstuurd. 
 
Financiële verantwoording 
Het DPV beschikt niet over een eigen bankrekening. Het tegoed van het DPV wordt beheerd door de 
diaconie van de Pniëlkerk. De ontvangen WMO-presentiegelden zijn voldoende om de 
vergaderkosten te dekken. Het saldo per 31-12-2018 is € 486,32 en per 31-12-2019 € 265,66. 
Daarnaast heeft het DPV € 250 vanuit een voormalig noodfonds in bewaring. 
Er is financiële verantwoording afgelegd naar de gemeente Veenendaal over de ontvangen subsidie 
2018. Voor het resterende bedrag is toestemming verkregen dit in te zetten voor het Diaconaal 
Loket.  
 
Werkgroep Diaconaal Loket 
De werkgroep Diaconaal Loket heeft in 2019 3x vergaderd. De werkgroep is uitgebreid met twee 
leden vanuit het vrijwilligersteam. In oktober is er een overleg geweest met de coördinatoren van 
Schuldhulpmaatje om elkaars werkwijze beter te leren kennen. Op 10 december hebben B&W een 
werkbezoek gebracht aan het Diaconaal Centrum op Markt 10 waarbij ook het Diaconaal Loket zich 
kon presenteren. Op de themabijeenkomst van 5 november heeft het Diaconaal Loket een 
presentatie gegeven. (zie alinea themabijeenkomsten) Er is meer PR nodig om het Loket meer 
bekendheid te geven. De werkgroep wil in het komende jaar de activiteiten van de kerken mbt tot 
het thema eenzaamheid verder onder de aandacht brengen Daarmee onderscheidt het Diaconaal 
Loket zich van andere verwijzende organisaties. Het Diaconaal Loket heeft een eigen jaarverslag. 
 
De werkgroep Diaconaal Loket (DL) bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden: 

(voorzitter) vacant  

Henk van Blitterswijk, secretaris Chr. Geref. Bethelkerk 

Bart Lont, ICT zaken Chr. Geref. Bethelkerk 

José Engel, lid stuurgroep DPV Protestantse Gemeente Veenendaal 

Heidi van Kooten Team Diaconaal Loket/ HG-Julianakerk 

Nelleke Huissoon Team Diaconaal Loket/ HG-Vredeskerk 

 
Er zijn geen andere werkgroepen meer actief. 
 
 
Veenendaal, februari 2020 
Diaconaal Platform Veenendaal 

http://www.diaconaalplatformveenendaal.nl/

