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DIACONAAL PLATFORM VEENENDAAL 
 
 

Jaarverslag van het Diaconaal Platform Veenendaal 2021 
 
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 2021 
Financiële verantwoording 
Werkgroep Diaconaal Loket 
 
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: vertegenwoordigt: Globale taakverdeling: 

Dick van Dam Christelijke Gereformeerde Kerken Voorzitter, financiën 

José Engel Protestantse Gemeente Veenendaal Algemeen 

Henk van de Hoef PKN- Hervormde Gemeente Algemeen 

Cor van Kleef Rooms Katholieke Kerk Algemeen 

Petra de Bruijn Hersteld Hervormde Gemeente en 
Gereformeerde Gemeente Adventkerk 

Secretaris 

Kees Ottevanger Nederlands Gereformeerde Kerk en 
Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken 

Website, algemeen 

Marijke Versteeg Evangeliegemeenten De Regenboog, 
Baptistengemeente De Verbinding, 
Mozaïek0318, Kerk van de Nazarener 

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 zijn er geen leden vertrokken of benoemd, de bezetting is het 
gehele jaar hetzelfde geweest. Petra de Bruijn is vanaf 2021 secretaris, zij heeft deze functie 
overgenomen van José Engel.  
 
De stuurgroep DPV heeft in 2021 7 keer vergaderd. De vergaderingen worden normaliter gehouden 
op Markt 10, met dank aan de Hervormde Gemeente. Indien door de coronamaatregelen fysiek 
vergaderen niet mogelijk was, werd online vergaderd.  De verslagen van de vergaderingen worden 
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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 2021: 
Vanwege het corona besmettingsgevaar heeft de stuurgroep moeten besluiten geen fysieke 
bijeenkomst met christelijke vrijwilligersorganisaties te houden. Wel hebben we online 
themabijeenkomsten gehouden. 
 

 Themabijeenkomsten DPV 
In 2021 hebben we twee online themabijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst in april 
had als onderwerp de nieuwe werkwijze van de gemeente Veenendaal op het gebied van het 
welzijnswerk. Peet de Graaf, de directeur van St. Veens Welzijn heeft de diakenen/deelnemers 
hierover geïnformeerd. Aansluitend informeerde het budgetloket over hun activiteiten. Ook zij 
hebben de verandering doorgemaakt van BAC (budgetadviescentrum, onderdeel van Vitras) naar het 
budgetloket, onderdeel van de gemeente Veenendaal.  
De tweede bijeenkomst had als thema ‘financieel misbruik onder ouderen’. De eerste bijeenkomst 
kende veel deelnemers, de tweede bijeenkomst minder. Wel zijn de aangesloten kerken 
geïnformeerd middels een verslag van deze bijeenkomsten. Hoewel we het fijn vonden om ondanks 
de maatregelen toch bijeenkomsten te kunnen houden, hebben deze bijeenkomsten de onderlinge 
contacten niet of nauwelijks kunnen bevorderen.  

 Overleg met christelijke politieke partijen  
Dit jaar is er een overleg geweest met afgevaardigden van de Christen Unie, door de aanwezigheid 
van Engbert Stroobosscher en Marja Jager in het DPV overleg van 1 juni 2021. Diversen onderwerpen 
binnen het Sociaal Domein kwamen aan de orde. Deze onderwerpen waren als input geleverd door 
de kerken. Zinvolle informatie waarmee de Christen Unie rekening kan houden bij het opstellen van 
hun verkiezingsprogramma voor de gemeentelijke verkiezingen van maart 2022. 

 Deelname aan WMO-adviesraad 
De WMO-adviesraad (voorheen WMO-forum) is een adviesorgaan voor B&W van de gemeente 
Veenendaal. Normaliter vindt 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 WMO-
adviesraad. In 2021 heeft Hans van Ekeris namens het DPV de kerken vertegenwoordigd en vanaf 
2022 is Marijke Versteeg  2e vertegenwoordiger. 

 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 
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. In 
het laatste kwartaal van 2021 is de doorontwikkeling van het platform aan de orde geweest. De 
gemeente Veenendaal heeft bij een extern bureau hierover advies ingewonnen. Dit rapport stelt een 
verdere structurering van het platform voor door beleidsoverleggen te organiseren in aanwezigheid 
van de wethouder, naast netwerkbijeenkomsten waarbij de vrijwilligersorganisaties onderling 
contact kunnen leggen. De gemeente Veenendaal zal hierover in 2022 beslissen. 

 Incidenteel Overleg 
Er is overleg geweest met twee bestuursleden van HipHelpt. Er werd aandacht gevraagd voor de 
afnemende financiële betrokkenheid van de Veenendaalse kerken.  
Ook is er contact geweest met het Centrum voor Jeugd&Gezin inz. de werving van vrijwillige 
gastgezinnen en de Week van de Pleegzorg.  
 
 
 

http://www.diaconaalplatformveenendaal.nl/
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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 2021 voldoende om de 
vergaderkosten te dekken. Het saldo per 31-12-2020 € 515,75 en per 31-12-2021 € 751,24. 
Twee leden van de stuurgroep DPV zullen  een kascontrole over het jaar 2021 op de financiën van 
het DPV en het Diaconaal Loket uitvoeren. Deze controle zal in het eerste kwartaal van 2022 gedaan 
worden.  
 
Werkgroep Diaconaal Loket (DL) 
Deze werkgroep is in 2017 gestart en is in de vergadering van december 2021 opgeheven. De 
werkgroep bestond toen 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, 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 2021 9x vergaderd en zich beraden over de toekomst van het 
loket. In oktober 2020 is een vragenlijst over de toekomst van het Loket verstuurd naar de kerken. Er 
zijn reacties gekomen van 20 van de 22 aangeschreven diaconieën. Begin 2021 heeft de werkgroep 
Diaconaal Loket een rapport gemaakt met de eindconclusie dat er geen toekomst voor het Loket is. 
De hulpvragen van inwoners zijn niet voldoende. Daarom is besloten om per juli 2021 het Loket te 
sluiten. De werkgroep Diaconaal Loket heeft een eindverslag gemaakt per november 2021. Er is 
afscheid genomen van de vrijwilligers en de werkgroep Diaconaal Loket is opgeheven in de DPV-
vergadering van 14 december 2021. De aangesloten diaconieën zijn over de opheffing geïnformeerd. 
 
Er zijn geen andere werkgroepen actief. 
 
Veenendaal, januari 2022 
Petra de Bruijn, secretaris Diaconaal Platform Veenendaal 


