DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL
Jaarverslag van het Diaconaal Platform Veenendaal 2020
Dit jaarverslag beoogt enig inzicht te geven over van de activiteiten van het platform in het
betreffende kalenderjaar.
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Het doel van het Diaconaal Platform Veenendaal (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-adviesraad)
-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:
Dick van Dam
José Engel

vertegenwoordigt:
Christelijke Gereformeerde Kerken
Protestantse Gemeente Veenendaal

Henk van de Hoef
Cor van Kleef
Petra de Bruijn

PKN- Hervormde Gemeente
Rooms Katholieke Kerk
Hersteld Hervormde Gemeente en
Gereformeerde Gemeente Adventkerk
Nederlands Gereformeerde Kerk en
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken
Evangeliegemeenten De Regenboog,
Baptistengemeente De Verbinding,
Mozaïek0318, Kerk van de Nazarener

Kees Ottevanger
Marijke Versteeg

Globale taakverdeling:
Voorzitter, financiën
Secretaris, werkgroep
Diaconaal Loket
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Website, algemeen
Algemeen

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 Marco Maris teruggetreden en heeft Petra de Bruijn zijn
plaats overgenomen, beiden afkomstig uit de HHK. Marijke Versteeg (Moz) heeft zitting
genomen namens de Evangelisch kerken. In juni hebben wij afscheid genomen van notulist Joke
Oussoren. De notulen zijn daarna per toerbeurt door leden van de stuurgroep gemaakt.
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De stuurgroep DPV heeft in 2020 6 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 incidenteel nieuwsberichten verstuurd.
Activiteiten 2020:
Vanwege het corona besmettingsgevaar heeft de stuurgroep moeten besluiten de meeste
overleggen en bijeenkomsten met diakenen en/of Chr. vrijwilligersorganisaties te annuleren.
• Themabijeenkomsten DPV
De beide themabijeenkomsten zijn dit jaar afgelast. De stuurgroep organiseert normaliter deze
netwerkbijeenkomsten rondom een thema om de contacten tussen diakenen onderling en met Chr.
vrijwilligersorganisaties te bevorderen. De plannen zijn tot april 2021 uitgesteld voor het organiseren
van een Diaconale Markt waarbij verschillende Chr. vrijwilligersorganisaties uit Veenendaal
gelegenheid krijgen om kort over hun activiteiten te vertellen. Na de korte presentaties kunnen we
met de organisaties in gesprek gaan. Vanuit de organisaties is hier veel animo voor.
• Overleg met Chr. Politieke partijen
Dit jaar is er geen overleg geweest met afgevaardigden van CDA, Christen Unie, SGP en Groen Links,
als zijnde portefeuillehouders Sociaal Domein. De lokale SGP bijeenkomst over Eenzaamheid, waarbij
het DPV en het Diaconaal Loket als sprekers waren uitgenodigd, is ook komen te vervallen. In het
lokale SGP magazine over het thema Eenzaamheid is een artikel gepubliceerd over het Diaconaal
Loket.
• Deelname aan WMO-adviesraad
De WMO-adviesraad (voorheen 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. De overleggen zijn dit jaar online gehouden. Door deelname aan de WMO-adviesraad
kunnen de kerken meedenken met het gemeentelijk beleid. Het DPV heeft 2 plaatsen in de WMOadviesraad. In 2020 heeft Hans van Ekeris namens het DPV de kerken vertegenwoordigd en zijn we
gaan zoeken naar een 2e vertegenwoordiger. Wellicht dat dit in 2021 gaat lukken.
• Deelname aan Pastores Convent
De voorzitter van de stuurgroep DPV vertegenwoordigt de diaconieën binnen het Pastores Convent
in Veenendaal. De bijeenkomsten zijn dit jaar online gehouden.
• Deelname Overlegplatform Vrijwilligersorganisaties Gemeente Veenendaal/ Veens
Leden van de stuurgroep DPV onderhouden contact met de Gemeente Veenendaal d.m.v. deelname
aan het Overlegplatform Vrijwilligersorganisaties waarbij ook wethouder Martijn Beek aanschuift.
Contact met Veens is er dit jaar nauwelijks geweest vanwege de vervallen themabijeenkomsten.
• Incidenteel Overleg
Er is overleg geweest met de nieuwe bestuursleden van St. Kerk&Minima, met Centrum voor
Jeugd&Gezin inz. de Week van de Pleegzorg, met St. Present, kennismaking met de nieuwe
coördinator Marijke Versteeg van HiPHelpt en kennismaking met de nieuwe predikant ds. Ank
Verhoeven van de Kerk van de Nazarener.
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 waren in 2020 voldoende om de
vergaderkosten te dekken. Het saldo per 31-12-2019 was € 265,66 en per 31-12-2020 € 515,75.
Het DPV beheert een bedrag om te besteden aan informele hulp c.q. het Diaconaal Loket.
Het DPV heeft sinds 2015 €250 vanuit het voormalig noodfonds van het Christelijk Sociaal Centrum
(CSC) in bewaring. Omdat er sindsdien geen plannen zijn voor het opnieuw ontwikkelen van een
noodfonds heeft de stuurgroep in de oktober vergadering unaniem besloten het bedrag van €250
over te maken aan Stichting NN in Veenendaal.
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Werkgroep Diaconaal Loket (DL)
Deze werkgroep is in 2017 gestart en bestaat per ultimo verslagjaar uit de volgende leden:
Jos van den Berg, voorzitter
Chr. Geref. Pniëlkerk (vanaf december 2020)
Henk van Blitterswijk, secretaris
Chr. Geref. Bethelkerk
Bart Lont, ICT zaken
Chr. Geref. Bethelkerk
José Engel, secr. stuurgroep DPV
Protestantse Gemeente Veenendaal
Heidi van Kooten, vrijw. Diaconaal Loket
Herv. Gemeente Julianakerk
Nelleke Huissoon, vrijw. Diaconaal Loket
Herv. Gemeente Vredeskerk
De werkgroep Diaconaal Loket heeft in 2020 3x vergaderd en heeft 2x een teambijeenkomst met de
vrijwilligers van het Loket georganiseerd. Verslagen van de vergaderingen en bijeenkomsten zijn naar
het DPV gestuurd en in de stuurgroep besproken. De werkgroep DL maakt zich zorgen over de
toekomst van het Loket vanwege geringe betrokkenheid van de diaconieën/kerken bij het wel en
wee van het gezamenlijk Diaconaal Loket en het matige aantal hulpverzoeken vanuit de
Veenendaalse samenleving. In 2020 was een fysiek overleg met diaconieën niet mogelijk en daarom
is er in oktober een vragenlijst over de toekomst van het Loket verstuurd. Er zijn reacties gekomen
van 20 van de 22 aangeschreven diaconieën. In het voorjaar 2021 hoopt de werkgroep met een
voorstel voor een plan van aanpak voor het Loket te komen.
Het Diaconaal Loket heeft een eigen jaarverslag dat via het secretariaat van het DPV naar de
diaconieën verstuurd wordt.

Er zijn geen andere werkgroepen actief.
Veenendaal, januari 2021
José Engel, secretaris Diaconaal Platform Veenendaal
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