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Inleiding
Het College van Diakenen is samengesteld uit ambtsdragers van de vier wijkgemeenten
van de Hervormde gemeente te Epe.
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Algemeen
Normaliter komt het Collega van Diakenen iedere 2 maanden bij elkaar voor overleg.
Mochten er aanleiding voor zijn, dan kan hier van worden afgeweken door tussentijds
overleg. Het jaar 2021 was een bijzonder jaar doordat de coronapandemie zich ook hier
liet gelden. Hierdoor is er in januari onderling overleg geweest tussen de voorzitter, de
penningmeester en de secretaris.
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Beleidsplan
Het vigerende beleidsplan 2020 - 2024 is op 15 oktober 2019 vastgesteld door het
College van diakenen en op 25 november 2019 door de Algemene Kerkenraad.
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Doelstellingen
Bij de besteding van de financiële middelen laten we ons leiden door gerechtigheid,
vrede en heelheid van de schepping binnen de oecumenische context, zonder rekening
te houden met ras, religie gender of afkomst. Hierbij geven we steun aan instellingen en
individuen (zowel kerkelijk als burgerlijk) die deze doelstellingen onderschrijven, zowel
dichtbij alsook veraf. Deze ondersteuning kan financieel worden gegeven, in natura, of
door het verstrekken van leningen. Een en ander vindt zo veel mogelijk plaats in overleg
met de wijkdiaconieën.
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Financiën
De inkomsten van het College bestaan in hoofdzaak uit de opbrengst van verpachte
onroerende goederen, collectes en opbrengsten uit “groene” projecten.
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Aankoop onroerend goed
In dit boekjaar zijn 2 percelen land aangekocht grenzend aan de landerijen van de Kolk.
De totale grootte van deze percelen is ca 3 ha.
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Onderhoud goederen
In dit jaar hebben er onderhoudswerkzaamheden aan de verpachtte boerderij “De Kolk”
plaatsgevonden. Er is schilderwerk verricht en reparaties aan een deur en boeidelen.
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Hulpvragen
De hulpvragen aan de diaconie kunnen het college op verschillende manieren bereiken.
Dit kan via de diaconie van de bijzondere wijkgemeenten, via de wensboom of via
andere personen of instellingen.
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Overleg
!n 2021 is het college 5 maal bijeen geweest voor overleg. Vanwege de corona heeft
een keer tussentijds overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter, de secretaris en de
penningmester.

10 Ondersteuning
Collectes
In gezamenlijk overleg met de diaconieën van de 3 hervormde kerken wordt het
collecterooster opgesteld. Leidraad is hierbij het collecterooster zoals voorgesteld door
de Protestantse Kerk. Bij de opstelling wordt rekening gehouden met de wensen van de
respectievelijke diaconieën.
Hulpvragen
Daarnaast zijn er in 2021 verschillende aanvragen tot (financiële) ondersteuning
geweest die voor het merendeel zijn toegekend. Deze aanvragen kunnen komen van
een diaconie of een andere instantie bv het formulierenteam. Bij de aanvragen wordt
altijd eerst bekeken of de (gemeentelijk) overheid hulp kan bieden. Indien mogelijk wordt
de aanvraag hiernaar doorgeleid. Indien dit niet mogelijk is kan de diaconie
ondersteunen. In 2021 is aan diverse personen en instellingen ondersteuning gegeven.
Wensboom
Sinds enige jaren staat er op de lokale kerstmarkt een “wensboom” waar men een wens
voor iemand kan aangeven. Door de corona is deze kerstmarkt al 2 jaar niet
doorgegaan. Reden voor het college om een “digitale wensboom” in het leven te roepen
waar iedereen gedurende het hele jaar door een wens kan neerleggen. De wensboom
functioneert sinds het najaar 2020 met matig succes, hoewel er ook diverse “wensen”
zijn vervuld.
11 Overig
De vakantieweek voor ouderen op Nieuw Hydepark in Doorn heeft in verband met
corona dit jaar geen doorgang gevonden.
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