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1

Uitgangspunten

Mattheüs 25 : 34 - 40 (HSV):
34

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn:
Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging
van de wereld.
35
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik
was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek
geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
37

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:
Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?
38
Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U
gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?
40

En de Koning zal hun antwoorden:
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u
dat voor Mij gedaan.

1.1

Bijbelse opdracht

Het woord ‘diaconie’ komt van het Griekse woord ‘διακονία’ (diakonia), dat ‘dienst’ betekent, het dienen van je
naaste. Jezus legt in Mattheüs 25 niet de nadruk op het dienen van degenen die geen hulp nodig hebben, maar
juist het dienen van hulpbehoevenden en eenzamen.
De rechtvaardigen zijn te herkennen als degenen die hun naaste liefhebben als zichzelf en dit ook in de praktijk
waarmaken. Op deze manier dienen wij de Heere Zelf en mogen wij door onze daden van Hem getuigen!

1.2

Diaconale roeping

De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door 1
•

het betrachten van onderling dienstbetoon,

•

het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben,

•

het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn,

•

het signaleren van knelsituaties in de samenleving en

•

het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht
elders in de wereld.
De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de
gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid
en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de
diakenen in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk.

1

Ordinantie 8-3
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1.3

Verantwoordelijkheden diakenen

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd 2

1.4

•

de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;

•

de dienst aan de Tafel van de Heer;

•

het mede voorbereiden van de voorbeden;

•

het inzamelen en besteden van de liefdegaven;

•

het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;

•

het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;

•

het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk
welzijn;

•

het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en
het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;

•

het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat

•

en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Plaatselijke verantwoordelijkheid

Binnen het geheel van de Protestantse Gemeente Hoogeveen heeft de diaconie van de Hervormde
wijkgemeente Centrum als belangrijkste verantwoordelijkheid het uitvoering geven aan het diaconaat ten
dienste van de eigen wijkgemeente.
Daarnaast strekt het diaconaat zich uit naar overige mensen die wonen binnen de geografische grenzen van
de wijkgemeente en via afvaardigingen ook op wijkoverstijgend niveau.

1.5

Samenstelling

De wijkdiaconie telt een verplicht minimum van 2 diakenen 3 en kiest uit haar midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester.
De diaconie van de Hervormde wijkgemeente Centrum telt in totaal 9 diakenen4 en bestaat uit mannelijke en
vrouwelijke ambtsdragers.

1.6

Vergaderingen

De wijkdiaconie vergadert maandelijks, behalve in de maanden juli, augustus en december.

2
3
4

Ordinantie 3-11-1
Ordinantie 4-6-3a
Plaatselijke regeling Hervormde wijkgemeente Centrum
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2

Diaconale taken

Voor de concrete uitvoering van deze taken wordt verwezen naar het draaiboek van de wijkdiaconie.

2.1

Ambtelijke vertegenwoordiging
•

De wijkdiaconie is als onderdeel van de eigen wijkkerkenraad ambtelijk vertegenwoordigd in de
zondagse eredienst en overige kerkdiensten, zoals trouwdiensten en diensten van rouwdragen en
gedenken. Tijdens de eredienst doen gewoonlijk 2 diakenen dienst; verplicht is minimaal 1 diaken. 5

•

In gezamenlijke diensten met andere wijkgemeenten is de wijkdiaconie met minimaal 1 diaken
aanwezig.

•

In diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, zijn 4 diakenen aanwezig in de ochtenddienst
en 2 in de middagdienst. Zij verzorgen de avondmaalstafel en begeleiden het doorgeven van brood en
wijn.

•

De wijkdiaconie is op de zondagen waarop het Heilig Avondmaal in de Grote Kerk wordt gevierd tevens
aanwezig bij de viering van het Heilig Avondmaal in verzorgingshuis ‘De Westerkim‘.

•

Bij viering van het Heilig Avondmaal buiten de reguliere erediensten in de Grote Kerk, zoals in
verzorgingshuis ‘De Westerkim’ of bij gemeenteleden thuis, is minimaal 1 diaken aanwezig.

•

De wijkdiaconie is bij toerbeurt vertegenwoordigd in de eredienst in het ziekenhuis ‘Bethesda’.

2.2

Afvaardigingen
•

De wijkdiaconie vaardigt 1 diaken af naar het College van Diakenen.

•

Volgens rooster vaardigt de wijkdiaconie 1 diaken af naar de Algemene Kerkenraad en/of de Classis.

•

Boven wijkniveau heeft de wijkdiaconie afvaardigingen naar:
- Diaconaal Platform Hoogeveen (DPH),
- Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking (ZWO),

•

Op wijkniveau heeft de wijkdiaconie afvaardigingen naar:
- Moderamen wijkkerkenraad,
- Hervormde Vrouwendienst (HVD),
- Jeugdraad.

2.3 Collectes
De wijkdiaconie

5

•

is in de eredienst en overige kerkdiensten verantwoordelijk voor het ophalen van de collectes tijdens
de dienst en bij de uitgangen;

•

zorgt voor collectanten die in de eredienst ‘s ochtends de diakenen bijstaan bij het collecteren;

•

draagt zorg voor het correct afhandelen van de collectes;

•

volgt het collecterooster van het College van Diakenen en is tevens verantwoordelijk voor het
bestemmen van de vrije wijkdoelcollectes;

•

zorgt dat bij een Kerk-en-School-dienst de collecte geruild wordt met een vrije wijkdoelcollecte;

•

handhaaft de identiteit van de Grote Kerk met betrekking tot de collectedoelen, waarbij met
toestemming van het College van Diakenen wordt afgeweken van het gezamenlijke collecterooster,
zoals GZB en Project 10 27 (voorheen Luisterend Dienen);

•

draagt zorg voor het regelmatig legen van de zendingsbussen en bloemenbussen in de Grote Kerk;

•

draagt zorg voor het regelmatig legen van de collectebussen bij de abonnees van de Kerkomroep
rondom de Grote Kerk.

Ordinantie 5-1-2 en 5-1-5, i.c.m. 3-10-1 en 3-11-1; zie tevens ‘Vragen over de kerkorde’, bijlage 3.1
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2.4 Beheer diaconale gelden
De wijkdiaconie
•

beheert de gelden die bestemd zijn voor het diaconaat in de wijkgemeente;

•

bepaalt de bestemming van de eigen diaconale gelden en voert een eigen administratie in overleg met
de Algemene Kerkenraad;

•

stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op, die na bespreking ter goedkeuring worden
ingediend bij het College van Diakenen.

2.5

Diaconale zorg

De wijkdiaconie
•

is verantwoordelijk voor de diaconale zorg aan de gemeenteleden door bijstand in praktische, sociale
en financiële zin. Financiële hulp dient een incidenteel karakter te hebben. Dit kan zowel in de vorm van
een geldbedrag als in de vorm van goederen of diensten zijn;

•

is attent op signalen die worden opgepikt vanuit het pastoraal werk (predikant, ouderlingen, HVD),
sectievergaderingen, gemeenteleden en persoonlijke contacten, die vragen om diaconale zorg of
andere diaconale inspanning;

•

heeft de verantwoordelijkheid hulpbehoevenden zo nodig te wijzen op mogelijkheden voor hulp, zowel
incidenteel als structureel. Dit kan bijvoorbeeld door hen te verwijzen naar een SchuldHulpMaatje, het
tweewekelijkse inloopuur van het Diaconaal Platform Hoogeveen (DPH) of het jaarlijkse
Vakantiegeldproject ‘Vakantiegeld samen delen’;

•

heeft de medeverantwoordelijkheid om bij te dragen aan voldoende menskracht bij projecten van het
DPH, door het inzetten van diakenen of het motiveren van gemeenteleden bij:
- Inloopuur
- SchuldHulpMaatje
- Begeleiding vluchtelingen AZC

•

doet mee aan het jaarlijkse Vakantiegeldproject ‘Vakantiegeld samen delen’ van het DPH met
minimaal 2 diakenen. Zij bezoeken daartoe de informatieavond en geven in tweetallen de enveloppen
met geld af aan de personen voor wie die bestemd zijn. Bij voorkeur worden adressen gekozen binnen
de geografische grenzen van de wijkgemeente;

•

levert adressen aan voor de jaarlijkse Sint Nicolaasactie en de Kerstpakkettenactie van het DPH en
draagt zorg voor de bezorging van de Sint Nicolaascadeaus en de Kerstpakketten. Bij voorkeur worden
adressen gekozen binnen de geografische grenzen van de wijkgemeente;

•

organiseert 3 maal per jaar inzamelacties voor de Voedselbank, waarbij gemeenteleden
levensmiddelen of giften kunnen inleveren voor aanvang van de kerkdienst.

2.6 Communicatie en toerusting
De wijkdiaconie
•

zorgt voor de toerusting van diakenen door hen lezingen en cursussen met betrekking tot diaconaat te
laten volgen, bijvoorbeeld door het deelnemen aan cursussen van het Regionaal Dienstencentrum, het
bijwonen van de jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag en de Diaconale Ontmoetingsdag;

•

onderhoudt via het DPH contacten met plaatselijke diaconale initiatieven;

•

is verantwoordelijk voor het informeren, motiveren, stimuleren en enthousiasmeren van de gemeente
rondom de Grote Kerk ten aanzien van haar diaconale roeping;

•

betrekt de gemeente en jeugd rondom de Grote Kerk bij het diaconaat door het organiseren van
projecten en evenementen;

•

geeft bekendheid aan diaconale activiteiten en mogelijkheden voor diaconale zorg via afkondiging in
de dienst en publicatie in de Kerkentrommel.
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3

Beleidsprogramma 2017-2020

De wijkkerkenraad heeft aangegeven de focus in de komende jaren te leggen op ‘bidden, binden en bouwen’.
Als onderdeel van de wijkkerkenraad ziet ook de wijkdiaconie dit als haar verantwoordelijkheid. Naast het
handhaven van de bestaande diaconale taken wil de wijkdiaconie in de komende jaren daarom ook nieuwe
dingen oppakken die dit ondersteunen.

3.1

Speerpunten

Gemeenteopbouw door diaconaat
Onze Hervormde wijkgemeente Centrum is op 1 maart 2016 ontstaan door samenvoeging van de Hervormde
wijkgemeenten 1 en 2. Onze wijkgemeente heeft te maken met krimp en vergrijzing en kampt hierdoor met een
relatief klein aantal actief betrokken leden en weinig jeugd.
Als wijkdiaconie willen wij werken aan onderlinge eenheid en vertrouwen in de wijkgemeente. Wij willen
dit doen door gemeenteleden, jong en oud, bij elkaar te brengen om samen om te zien naar de naaste,
zowel dichtbij als ver weg.
Contact met de buurt
Als wijkdiaconie hebben wij niet alleen een roeping ten aanzien van de gemeenteleden van onze wijkgemeente,
maar ook ten aanzien onze naasten in de geografische wijkgemeente. De band tussen de kerk en de buurt is
helaas vrijwel afwezig. Toch is er in onze buurt armoede, eenzaamheid en werkloosheid, met name in de Oude
Bouw en de Verzetsbuurt.
Vanuit het College van Diakenen en het Diaconaal Platform Hoogeveen worden Hoogeveen-breed
reeds allerlei initiatieven ontplooid om onze naasten te helpen. Dit hoeven wij niet dubbel te doen. Wel
willen wij als wijkdiaconie in het gedeelte van Hoogeveen dat ons als wijkgemeente is toevertrouwd
contact maken met de mensen, en behoeftigen daarbij wijzen op de bestaande mogelijkheden voor
hulp.
Diaconaat zichtbaar in eredienst
Een vast onderdeel van de eredienst is de collecte, waarin het diaconaat als roeping van de gemeente tot
uitdrukking komt. In de praktijk is de collecte vaak een ‘tussendoortje’ waaraan weinig aandacht wordt
besteed. Met de inzamelingen voor de Voedselbank wordt het diaconaat al meer concreet, maar als het gaat
om de bestemming en besteding van het collectegeld is er nog een slag te maken.
Ook de zending behoort tot de diaconale roeping van de gemeente. In de erediensten is hiervoor vrijwel geen
aandacht, zeker niet meer sinds de Zendingscommissie is opgeheven en de voorjaars- en
najaarszendingszondagen daardoor bijna geruisloos voorbijgaan.
Als wijkdiaconie willen wij het diaconaat beter zichtbaar maken in de eredienst door meer aandacht te
schenken aan de collectes en de zending.
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3.2 Actieplan
Om van woorden tot daden te komen, hebben wij hieronder actiepunten geformuleerd en daarbij aangegeven
waarom, hoe en wanneer wij die willen realiseren. Deze actiepunten en hun uitwerkingen zijn bedoeld als
richtsnoer bij het bepalen van de vergaderagenda en om bij vergaderingen het gesprek op gang te brengen.
Dit alles in afhankelijkheid van God en biddend om Zijn zegen.
Actiepunt 1: Vaste diaconale rubriek in Kerkentrommel bij wijkberichten Grote Kerk
Waarom?

•
•
•
•

Zichtbaarheid diaconie verbeteren
Gemeente meer betrekken bij het diaconaat
Vaste plaats voor toelichting bijzondere collectes en acties
Gemeenteleden wijzen op mogelijkheden voor praktische hulp en ondersteuning die wordt
aangeboden door partners van het DPH

Hoe?

• Vast agendapunt ‘communicatie naar gemeenteleden’
• 1 diaken aanwijzen die de rubriek verzorgt/coördineert, zodat:
◦ Bijzondere collectes en acties worden aangekondigd en toegelicht
◦ 3x per jaar het hulpaanbod van een DPH-partner onder de aandacht wordt gebracht
(zoals mantelzorgergroep, klusteam, schuldhulp, enz.)
◦ Overige diaconale berichten worden geplaatst, bijvoorbeeld naar aanleiding van een
vergadering

Wanneer? Vanaf Q1 2017
Circa 1x per maand, mede afhankelijk van beschikbaar nieuws

Actiepunt 2: Autodienst
Waarom?

• Onderlinge betrokkenheid gemeenteleden bevorderen
• Kerkbezoek van mensen die slechter ter been zijn bevorderen
• Isolement en eenzaamheid terugdringen

Hoe?

• Inventariseren hoe de autodienst nu wordt geregeld en of er behoefte is; zo ja:
• Aanwijzen coördinator die:
◦ Autorijders en behoeftigen bij elkaar brengt
◦ Roosters maakt
◦ Centraal aanspreekpunt voor autodienst is
◦ Rapporteert aan de diaconie
• Aankondiging (met telefoonnummer) in Kerkentrommel en via beamerprojectie/KerkTV

Wanneer? Vanaf Q2 2017

Actiepunt 3: Fancy-fair
Waarom?

• Geld ophalen voor diaconaal doel
• Onderlinge betrokkenheid en gemeenschapszin gemeenteleden bevorderen
• Drempel verlagen voor niet-christenen om in kerkgebouw te komen

Hoe?

• Samenstellen werkgroep, die:
◦ Zorgdraagt voor de organisatie van de fancy-fair (bijvoorbeeld een Lentefair)
◦ Gemeenteleden vraagt mee te werken door het leveren van:
– goederen (bijv. zelfgemaakte bloemstukken, wenskaarten, bloempotten, enz),
– lekkernijen (bijv. zelfgebakken koek en cake, zelfgemaakte jam, enz.),
– activiteiten (bijv. spelletjescompetitie, schminken, verloting, enz.),
– hand- en spandiensten (bijv. kramen bemensen, opbouwen en afbreken).

Wanneer? Werkgroep samenstellen: Q4 2017
Fancy-fair: Q2 2018
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Actiepunt 4: Diaconale actie met de jeugd
Waarom?

• Geld ophalen voor diaconaal doel
• Betrokkenheid en gemeenschapszin jongeren bevorderen

Hoe?

• Koppeling maken met het op te stellen Beleidsplan jeugdwerk 2017-2020
• In te vullen samen met de jeugd, bijvoorbeeld:
◦ Autowasactie als onderdeel van Fancy-fair
◦ Nacht zonder Dak (landelijke actie)
◦ Sponsorloop/tocht

Wanneer? Beleidsplan jeugdwerk: Q4 2016
Actie met jeugd: 2018

Actiepunt 5: Betrokkenheid op de buurt
Waarom?

• Betrokkenheid op en bekendheid met de buurt vergroten
• Het evangelie uitdragen in daden

Hoe?

• Aanhaken bij buurtbijeenkomst(en) Evangelisatiecommissie, bijvoorbeeld:
◦ (Be)dienen bij de maaltijd
◦ Inventariseren waar men behoefte aan heeft door gesprek
◦ Bezoekers wijzen op mogelijkheden voor diaconale hulp, zoals initiatieven vanuit DPH
◦ Aanbieden presentje vanuit de diaconie

Wanneer? Vanaf Q4 2016

Actiepunt 6: Extra aandacht voor bijzondere collectes
Waarom?

• Zichtbaarheid en concreetheid diaconaat bevorderen
• Positie van diaconaat in eredienst bevorderen

Hoe?

• Betreft vooral vrije wijkdoelcollectes, maar ook centrale doelcollectes, avondmaalscollectes
en zendingscollectes op zendingszondagen.
• Afkondiging door ‘diaken van dienst’, eventueel begeleid door korte (video)presentatie
◦ Diaken van dienst in dienstrooster opnemen, aan de hand van collecterooster
• Bestaande afkondigingen voortzetten:
◦ Kerkentrommel (voor zover niet centraal aangekondigd)
◦ Flyers (week ervoor)
◦ Beamerprojectie (voor de dienst)

Wanneer? Vanaf Q1 2017, circa 12x per jaar

Actiepunt 7: Zendingsdiensten
Waarom?

• Zichtbaarheid en concreetheid zending als onderdeel van diaconaat bevorderen
• Positie van zending in eredienst bevorderen

Hoe?

•
•
•
•

Aanhaken bij landelijke voorjaars- en najaarszendingsdienst
Bij preekvoorziening rekening houden met zendingszondag
Spreker uitnodigen om presentatie over zending te geven na de dienst
Korte (video)presentatie over zending of zendingscollecte

Wanneer? Vanaf Q1 2017, 2x per jaar (maart en november)
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Actiepunt 8: Aandacht voor gerechtigheid op Michazondag
Waarom?

• Zichtbaarheid en concreetheid diaconaat bevorderen
• Gemeente bewustmaken van eigen rol in armoede, onrecht en rentmeesterschap

Hoe?

• Aanhaken bij landelijk programma
◦ Predikant verzoeken in zijn preek hierop aan te sluiten
◦ Aankondiging in Kerkentrommel en via beamerprojectie
• Voedselbankactie oktober voortaan houden op Michazondag

Wanneer? Vanaf Q4 2017, 3e zondag in oktober

Actiepunt 9: Contact met partnergemeente in buitenland
Waarom?

•
•
•
•

Zending en werelddiaconaat dichterbij brengen
Meer structuur in collecte- en actiedoelen
Uitwisseling van elkaars (geloofs)ervaringen bevorderen
Band creëren tussen gemeenten en gemeenteleden

Hoe?

• Jaarlijks 2 vrije wijkdoelcollectes bestemmen voor partnergemeente
• Opbrengst Fancy-fair bestemmen voor partnergemeente
• Correspondentie onderhouden, minimaal 2x per jaar
◦ Indien zendingsgemeente: correspondentie bij voorkeur rond zendingszondagen
◦ Correspondentie (zowel verzonden als ontvangen) in Kerkentrommel afdrukken
• Samenstellen werkgroep voor organisatie uitwisselingsproject

Wanneer? Vanaf Q2 2017
Samenstelling werkgroep uitwisselingsproject: Q4 2018
Uitwisselingsproject: 2019

3.3 Beleidsevaluatie
Om de uitvoering van het beleidsprogramma 2017-2020 te borgen, willen wij jaarlijks in de eerste vergadering
van het jaar een beleidsevaluatie houden. Naast de actualiteit van het beleidsplan en de draaiboeken wordt
daarbij de voortgang van de actiepunten besproken. Waar nodig kunnen actiepunten worden bijgesteld.
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Dit beleidsplan is vastgesteld door de diaconie en de kerkenraad van de
Hervormde wijkgemeente Centrum te Hoogeveen
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Bijlage 1: globale jaarplanning
Januari
• Diaconievergadering
• Beleidsevaluatie

Juli

Februari
• Diaconievergadering
• Diaconale Ontmoetingsdag (Project 10 27)

Augustus
• Vakantietijd

Maart
• Diaconievergadering
• Zendingsdienst (2e zondag)
• Inzameling voedselbank

September
• Diaconievergadering
• Legen collectebusjes Kerkomroep

April
•

Oktober
• Diaconievergadering
• Michazondag met inzameling voedselbank
(3e zondag)
• Aanleveren adressen decemberacties

Mei
•

Juni
•
•
•

•

Diaconievergadering

Vakantietijd

November
• Diaconievergadering
• Zendingsdienst (1e zondag)
• Landelijke Diaconale Dag (Kerk in Actie)

Diaconievergadering

December
• Sint Nicolaasactie
• Kerstpakkettenactie

Diaconievergadering
Inzameling voedselbank
Vakantiegeldproject
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Bijlage 2: taakverdeling en sectieoverzicht
Taak

Afgevaardigde

Invaller

Afgevaardigde

Invaller

Afgevaardigde

Invaller

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Sectie wijkoverstijgend niveau
College van Diakenen
Algemene Kerkenraad
Classis
Diaconaal Platform Hoogeveen
Commissie voor ZWO

Sectie wijkniveau
Moderamen wijkkerkenraad
Hervormde Vrouwendienst (HVD)
Jeugdraad

Om privacyredenen zijn de namen van de ambtsdragers niet in de internetversie van dit beleidsplan
opgenomen. Het actuele overzicht met namen is op te vragen bij de scriba van de kerkenraad.
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Bijlage 3: inkomende verzoeken
Elk verzoek moet ten minste passen binnen de diaconale roeping6 en gericht zijn aan de (wijk)diaconie.
Voldoet het verzoek hieraan, dan gelden de volgende aandachtspunten.
Ten aanzien van de vraag:
•

Wat voor soort steun wordt gevraagd: financieel, gebed, aandacht, enzovoort?

•

Voorziet het in een werkelijke nood?

•

Heeft het een binding met (mensen uit) de wijkgemeente?

•

Sluit het aan op een ander actueel onderwerp of project in de gemeente?

Ten aanzien van de aanvrager:

6

•

Op welke schaal opereert de aanvrager: wijkgebonden, plaatselijk, regionaal, landelijk, internationaal?

•

Heeft de organisatie en haar werk voldoende kwaliteit?

•

Is er voldoende zicht op de financiën van de organisatie?

•

In hoeverre heeft de aanvrager al een beroep gedaan op de overheid, andere fondsen, het CvD of
andere kerken?

Ordinantie 8-3; beleidsplan §1.2
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