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1. Inleiding 
Dit is het beleidsplan voor 2021-2025 van het College van Diakenen van de Protestantse 
Gemeente van Bussum. 
 
Het plan vormt een richtlijn voor de komende 4 jaar. Na deze periode zal wederom een 
evaluatie plaatsvinden. 
 
In dit beleidsplan worden slechts de grote lijnen uitgezet. Dit vormt de basis voor ons 
werk. Via de werkgroepen en (meer)jarenplannen dient het beleidsplan handen en 
voeten te krijgen, waarbij er ruimte dient te zijn om in te kunnen spelen op 
veranderingen in onze omgeving. 
 
Het College van Diakenen bestaat uit personen uit alle 3 de wijken: 

- Wilhelminakerk 
- Geloofsgemeenschap Sion 
- Spieghelkerk 

 
en is daardoor evenredig vertegenwoordigd in moderamen en centrale diaconie.  
 
2. Onze visie en missie 
Het diaconaat helpt door:  

- Het delen wat haar aan gaven geschonken is; 
- Te helpen waar geen helper is en; 
- Te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.  

 
Het is eigenlijk het Christelijk geloof handen en voeten geven door het helpen van 
mensen in materiële, financiële en “persoonlijke” nood. Er te zijn in en voor de 
samenleving. Het diaconaat beoogt verder mensen te activeren om diaconaal werk te 
doen. 
 
De visie heeft vier belangrijke aspecten:  

- Het Christelijk geloof als inspiratiebron 
- Het helpen van mensen die een beroep op ons doen 
- Betekenis hebben in de samenleving 
- Het activeren van mensen 

 
Dit betekent dat we onze projecten, onze communicatie, onze financiële strategie en 
onze inspiratie moeten toetsen aan deze vier aspecten.  
 
3. Analyse van de nood in Bussum 
De nood in Bussum bereikt ons op diverse manieren o.a.:  

- SchuldHulpMaatje Hilversum en omstreken 
- IDF (Interkerkelijk Diaconaal Fonds) 
- Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent 
- Kerkelijk werkers 
- (Diverse) maatschappelijke organisaties 

  



4. Organisatie 
De diaconie bestaat volledig uit vrijwilligers. Per 01-01-2021 bestaat het College van 
Diakenen uit 8 personen. Per 1 oktober 2021 is het College uitgebreid met 2 personen. 
De verdeling is: 4 diakenen uit de Spieghelkerk, 4 diakenen uit de Wilhelminakerk en 2 
diakenen uit Geloofsgemeenschap Sion. 
Ds. Cor Flobbe, emerituspredikant in Bussum is als adviseur verbonden aan de diaconie. 
 
Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit de voorzitter, secretaris en 
penningmeester en wordt aangevuld door 1 lid vanuit de wijkgemeenten (totaal 4 
personen). 
 
De diaconie in Bussum is bijna volledig gecentraliseerd dit uit zich in:  

- Maandelijkse vergaderingen (m.u.v. januari, juli en augustus) 
- Regelmatige berichten via de wijkbrieven en BussumOnderweg 
- Samenstellen 40-dagenkalender 

 
Daarnaast blijft er uiteraard per wijk voldoende ruimte voor activiteiten die specifiek 
gebonden zijn aan de wijk en de eredienst.  

- Wijkproject 
- Collecteren 
- Heilig Avondmaal 
- Bloemendienst en oogstdienst 
- Kerstattenties 
- etc.  

 
5. Financiën 
De diaconie heeft op dit moment een gezonde financiële positie. 
 
Op diverse manieren wordt het (werk)vermogen op pijl gehouden: 

- De jaarlijkse folderactie “Samen Delen” (in september) 
- Individuele giften/legaten 
- Wekelijkse collectes 

 
Diaconale steun wordt vervolgens op de volgende manieren vorm gegeven: 

- Via de giftenadviescommissie worden alle, algemene, financiële steunaanvragen 
beoordeeld en twee maal per jaar gerapporteerd waarna een voorstel wordt 
gedaan om bepaalde doelen te steunen. 

- Separaat wordt jaarlijks een collecterooster samengesteld voor de reguliere 
diaconale collectes tijdens de erediensten. 

- Vaste bijdrages aan diverse stichtingen van maatschappelijk belang in en rondom 
Bussum. 

- Individuele steunaanvragen (worden in eerste instantie door het moderamen 
beoordeeld). 

- Incidentele (grotere) steunaanvragen voor hulpverlening bij rampen etc. 
(meestal via Kerk in Actie) 

  



6. Communicatie. 
Communicatie met de achterban (de protestantse gemeente) vindt op diverse manieren 
plaats: 

- Bussum Onderweg 
Hierin worden diaconale artikelen met meer achtergrond informatie geplaatst. 

- Diaconale actuele informatie bij de wekelijkse wijkbrief 
o.a. wekelijkse opgave van collectedoelen 

- Website 
De diaconie heeft op de website van de PG Bussum een eigen pagina. 

 
Alle diakenen zijn vertegenwoordigd en zijn lid van de wijkkerkenraad, waartoe zij 
behoren wat een wisselwerking aan informatievoorziening binnen de wijk bevordert.  
 
Tevens is uit zowel de Wilhelminakerk als de Spieghelkerk een diaken 
vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad.  
 
7. Beleid 2021 - 2025 
De werkzaamheden van de diaconie bestaan uit een aantal verschillende facetten:  

- Ondersteuning in erediensten: 
o Collecteren 
o Heilig Avondmaalsdiensten 
o Gedachtenisdienst 

- Individuele, persoonsgebonden, hulpverlening: 
o Individuele hulpverlening: 

▪ Financieel 
▪ Begeleiding 
▪ etc.  

o Vakantieweken regelen voor gemeenteleden 
o KerkWebradio en via internet 
o Kerstattenties 

- Lokale, algemene, hulpverlening binnen Bussum en omstreken: 
o SchuldHulpMaatje Hilversum en omstreken 
o IDF (Interkerkelijk Diaconaal Fonds) 
o Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent 
o Kinderen in Nood 
o PG Almere 
o Missionair project “Bij Bosshardt”  

- (Inter)nationale hulpverlening: 
o Bussumbrede project Cobilea (Moldavië) – i.s.m. Stichting Mensenkinderen 
o Verre Naaste (intern) 

▪  Waterpomp project Lokichar en Lokorobus (Kenia) 
o Kerk in Actie: 

  ▪ Rampen 
▪ Vluchtelingen 
▪ Doorgeef collectes 
▪ Pinksterzendingsactie 
▪ etc.  

 



Tevens is gekozen om elke wijkgemeente een eigen wijkproject te laten ondersteunen. 
Het doel hiervan is om de wijkgemeente directer te betrekken bij het diaconale werk.  
 
De wijkprojecten in 2021 zijn:  

- Wilhelminakerk 
Hospice C’est la Vie Huis Naarden/Bussum. Zorg voor ongeneeslijk zieken. 

- Geloofsgemeenschap Sion 
Interventieteam Almere. Het begeleiden en motiveren van mensen bij hun 
zoektocht naar diverse hulpinstanties. 

- Spieghelkerk 
Jongerenproject Almere. Het leven van kinderen, waarvan de ouders over 
onvoldoende middelen beschikken, financieel te ondersteunen. 

 
Er is nog één stichting, die onder de verantwoordelijkheid valt van de diaconie. Jaarlijks 
wordt hierover ook binnen de diaconie gerapporteerd en de diaconie stelt voor deze 
stichting een kascontrolecommissie samen.  
 

- Diaconale Protestantse Stichting Recreatiefonds Spieghelzicht. 
Deze stichting heeft als doel om het bij testament verkregen vermogen te 
benutten voor recreatieve, niet gesubsidieerde activiteiten voor de bewoners van 
enkele verzorgingstehuizen in Bussum. 
 

8. Inspiratie 
Inspiratie wordt gehaald uit:  

- Contacten met onze doelgroepen 
- Kerkdiensten 
- Behalen van resultaten (successen moeten we ook vieren) 
- Gezelligheid en gemoedelijkheid onderling, daar maken we tijd voor. 

Denk o.a. aan het diaconuitje,  we zijn als het ware een vriendenkring, die zaken 
afwikkelen. 

 
Hilversum/Bussum, 4 oktober 2021  
Jaap Post  
Ronald van den Berg 


