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VOORWOORD

Het diaconale werk is niet alleen aan de diakenen, maar in feite aan ieder gemeentelid. De diakenen zijn
in eerste instantie dan ook geen uitvoerders, maar vooral aanvoerders. Ze roepen gemeenteleden op tot
een diaconale levensstijl en proberen hen bij diaconale activiteiten te betrekken. Gelukkig is er een
groeiend aantal gemeenteleden (voornamelijk jongeren) die een stukje van hun vrije tijd inzetten voor hun
naasten. Vaak is dit onbetaald werk in vakantietijd voor een diaconaal project.
In dit beleidsstuk wordt uiteengezet wat de voorwaarden en richtlijnen zijn voor een steunaanvraag voor
dit diaconale werk.

Jan Nijkamp
Penningmeester Diaconie

december 2011
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INLEIDING

Diaconale tegemoetkoming
De Diaconie van de Hervormde Gemeente Rijssen geeft financiële steun aan organisaties en personen
die in Nederland of daarbuiten diaconale werkprojecten doen vanuit een christelijke motivatie. De
Diaconie hecht aan dit laatste. Jezus zag immers om naar mensen in nood. En de nood in de wereld is
nog steeds groot. Heeft een gemeentelid daarom een goed project dat wel een steuntje in de rug kan
gebruiken, dan kan hij/zij in aanmerking komen voor een “Diaconale tegemoetkoming”.
De Diaconie wil graag (jonge) gemeenteleden stimuleren om barmhartigheidswerk te doen in het binnenen/of buitenland. Barmhartigheid is een mooi kerkelijk woord. Het wil zeggen: omzien naar arme mensen
en ze daadwerkelijk helpen. Zoals de Samaritaan deed in de gelijkenis die Jezus vertelde. De Diaconie
Hervormde gemeente Rijssen hoopt dat jongeren die met behulp van een diaconale ondersteuning een
diaconaal project gaan steunen een onvergetelijke ervaring zullen opdoen. En dat ze die ervaring
gebruiken om ook later in hun leven zich dienstbaar naar anderen op te stellen.
Werkvakanties en uitzendingen
De Diaconie vindt het belangrijk om jonge christenen te stimuleren diaconaal werk te doen. Daarom stelt
de Diaconie Herv. Gem. Rijssen ieder jaar geld beschikbaar, waarvan de hoogte afhankelijk is van de
beschikbare gelden na het opstellen van de begroting. Heeft een gemeentelid daarom plannen om naar
het buitenland te gaan om zich in te zetten voor een hulpverleningsproject, dan kan hij of zij in
aanmerking komen voor een ondersteuning voor een diaconale werkproject.
Om niet de indruk te wekken dat de Diaconie ‘vakanties’ sponsort, zal iedere aanvraag volgens nader te
noemen criteria getoetst worden. Deze zijn gedefinieerd in dit beleidsstuk.
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BEOORDELINGSCRITERIA

Voorwaarden tegemoetkoming kosten diaconaal werkproject













De tegemoetkoming is uitsluitend bedoeld voor gemeenteleden van de Hervormde Gemeente te
Rijssen die als vrijwilliger, belangeloos aan het werk willen gaan voor een diaconaal project.
Jongeren die een maatschappelijke stage willen lopen voor school of studie komen niet voor een
tegemoetkoming in aanmerking.
De tegemoetkoming is bedoeld voor hen die als vrijwilliger christelijk barmhartigheidswerk doen.
Betaalde arbeid, maar ook zendings- en evangelisatieactiviteiten komen niet in aanmerking.
Het project moet onder een door de diaconie goed gekeurde organisatie worden uitgevoerd.
Als de diaconale tegemoetkoming wordt aangevraagd, moet de aanvrager het formulier
‘tegemoetkoming kosten diaconaal werkproject’ invullen.
4 weken na terugkeer moet worden aangetoond dat de kosten ook werkelijk zijn gemaakt.
De aanvraag moet minimaal 3 maand voor vertrek worden ingediend, maar uiterlijk voor 1 april
van het desbetreffende jaar.
Een aanvraag die na 1 april wordt ingediend, wordt alleen in behandeling genomen indien het
voor dat jaar vastgestelde maximale bedrag nog niet is bereikt.
De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van de begroting van de Diaconie, waarin per jaar
een maximaal bedrag zal worden vastgesteld.
Door de ondersteuning mag het overige diaconale werk niet in gedrang komen. De Diaconie
behoudt echt recht om de, voor de werkprojecten gereserveerde, gelden aan te wenden voor
andere diaconale zaken, indien dit vanwege haar financiële positie noodzakelijk is.
Ten slotte mag ondersteuning nooit ten koste gaan van noodhulp!
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Procedure
Het Moderamen van de Diaconie (MD) neemt de aanvraag in ontvangst en zal de steunaanvragen
beoordelen en met een voorstel komen richting de Centrale Diaconie (CD).
Het MD zal enkele malen per jaar de steunaanvragen op de agenda plaatsen en beoordelen volgens de
criteria.
Wie of welke projecten komen in aanmerking?




Hulpverlening door gemeenteleden bij organisaties die vanuit een, voor Hervormd Rijssen
acceptabele, christelijke overtuiging werken.
Hulp verlenen aan (groepen) mensen in acute of structurele nood in binnen- en buitenland.
Bijbels gesproken zijn dit bijvoorbeeld de armen, de dakloze, de gevangene, de vluchteling, de
mens met een handicap.
Diaconale projecten waarbij vrijwilligers vanuit de Hervormde Gemeente te Rijssen zijn betrokken
of die een aanzet geven tot vrijwilligerswerk.

Welke projecten niet?
Om vergeefse moeite en teleurstellingen te voorkomen wil de Diaconie zo duidelijk mogelijk zijn over
welke projecten wel en welke niet voor steun in aanmerking komen.






Aanvragen voor evangelisatie- en zendingsprojecten, bijvoorbeeld voor kerkelijk opbouwwerk of
het distribueren van bijbels, worden niet gehonoreerd. Hoe waardevol zulke projecten op zichzelf
ook zijn, ze vallen buiten de doelstelling van de Diaconie Herv. Gem. te Rijssen.
Verzoeken die te maken hebben met pastoraat, jeugdwerk en gemeenteopbouw vallen hier dus
buiten.
Niet christelijke organisaties.
Verder mag de steunverlening van Diaconie niet betekenen dat andere geldstromen (zoals giften
en contributies) worden doorkruist of overbodig worden gemaakt.
Steunaanvragen voor diaconale werkprojecten zullen nooit ten koste gaan van Diaconale
Noodhulp.

Bedrag steunaanvraag
Indien een steunaanvraag gehonoreerd wordt dan wordt de grootte van de ondersteuning door het MD
voorgesteld aan de CD, welke hierover een beslissing neemt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de
Diaconie het volste recht houdt om het beschikbare bedrag te verkleinen of te vergroten voor het
betreffende jaar, indien dit vanwege haar financiële positie noodzakelijk is.





De Diaconie zal per jaar een, in de begroting van het desbetreffende jaar, bedrag aan
steunaanvragen honoreren.
Eventuele nog resterende gelden zullen, indien de financiële positie het toe laat, aan het einde
van het desbetreffende jaar, in overleg met de Goede Doelen Commissie (GDC), worden verdeelt
onder een aantal nader aan te wijzen diaconale doelen.
De hoogte van te verlenen ondersteuning zal per steunaanvraag kunnen variëren, afhankelijk van
motivatie, duur project, doel, etc.
Ieder jaar zal in de CD de bedragen worden bekeken en besloten worden of een verhoging dan
wel verlaging wenselijk is.

Aanvraag



De steunaanvraag dient, middels het hiervoor bestemde formulier, voor 1 april bij de Diaconie
ingediend te worden.
Het formulier zal te downloaden zijn op de website van Hervormd Rijssen.
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De aanvrager dient zijn/haar motivatie bij het formulier te voegen.
Het MD van de Diaconie zal de aanvragen beoordelen en met een voorstel komen aan de CD.
Bij meerdere aanvragen beslist de CD op basis van motivatie.
Indien het plafondbedrag voor het betreffende jaar bereikt is, zullen aanvragen na 1 april niet
meer in behandeling worden genomen.
Tevens is het mogelijk dat het beschikbare bedrag voor diaconale werkprojecten verdeeld wordt
over de verschillende aanvragen.
De Diaconie behoudt het recht om het beschikbare bedrag te verkleinen of te vergroten voor het
betreffende jaar, afhankelijk van de financiële positie van de Diaconie.
In bijzondere gevallen kan de Diaconie afwijken van haar richtlijnen.
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