College van Diakenen – Aansluiting op het beleidsplan 2016-2020
Herkenbaar en zichtbaar in de
stad

(Ver)binden en boeien

Present in stad en wereld

Diaconie en diaconaal werk profileren/laden.
 Focus op gelijkwaardigheid binnen PGH/KR.
 Focus op zichtbaarheid in de rol van diaken:
o Intern (binnen PGH): duidelijk maken
wat diakenen doen en waarom
o Extern: materiele en immateriële
ondersteuning pastoraal en vanuit
geloof (geen geldloket maar duiden
van waaruit hulp geboden wordt).

Zichtbaarheid in uitvoering taken:
 Persoonlijke ondersteuning
 Projectondersteuning
 Helpende handen
 Ouderenactiviteiten
Samenwerking tussen colleges / werkgroepen
versterken waar zinvol/mogelijk.

Present in twee lagen:
 Algemene bekendheid
 Vindbaarheid bij kritieke situaties.
Verbreden/verdiepen (mogelijkheden tot)
contacten en activiteiten:
 Deelnemen aan netwerken in en rond Den
Bosch om hulpvragen in beeld te krijgen
(continueren/verbreden).
 Activiteiten PGH wijkteams in relatie met
sociale wijkteams gemeente DB invullen
 ZWO projecten continueren, inzet op relatie
met lokale logica/thema’s

Uitwerking
 CvD op de website PGH (met de juiste
woorden)
 Uitingen in externe media (bijv. ook
publiciteit na kerstproeverij en andere
activiteiten)
 Aandacht voor collecte-doelen in de dienst of
op liturgie
 Zichtbaarheid CvD in netwerken
(aanwezigheid maar ook in publicatie, vb.
vermelding in sociale kaart 073)
 Folder/flyer/visitekaartje diaconie
 Estafette artikelen in Kruispunt, diakenen die
zich voorstellen)

Uitwerking
Uitwerking
 Lopende activiteiten evalueren op
 Taken richten op participerend in de wijk
bindend- en boeiend-zijn. Veranderen
(bijv. maaltijden PGH aansluiten op
waar nodig.
wijkinitiatieven)
 Doelgroepen definiëren en kijken hoe
 Open kerk verbreden met ‘klein en
deze te betrekken (bv gezinnen via
zorgzaam’ (diaconale / pastorale
operatie schonendoos, meedraaien in de
activiteiten bij de zijdeur GK)
dienst). Doelgroepen mengen zoals
 Plan spreekuur levensvragen verder
jongeren bij ouderenactiviteiten.
uitwerken (CvP/MW)
 Samenwerking tussen colleges (pastoraat Keuze nieuw ZWO project relateren aan
diaconaat) zoeken daar waar mogelijk.
lokale thema’s en evt. relateren aan
jongeren.

Acties
 Overleg met werkgroep communicatie om
folder en website tekst vorm te geven.
 Afspraken over publicaties in Kruispunt

Acties
 Helpende handen evalueren (evt. aansluiten
bij Divers)
 Ouderenactiviteiten evalueren (september)
 Kijken naar mogelijkheden andere
doelgroepen te betrekken (jongeren
betrekken bij werk CvD?)
 Verdiepende discussie: Hoe mensen van
buiten de kerk te (ver)binden?

Acties
 Gesprek MW over hun deelname aan
netwerken, hun adviesrol en hoe elkaar
verder aan te vullen / te versterken.
 Contactmomenten sociale wijkteams
benutten. Aanhaakmogelijkheden benutten.
 Aandacht besteden en dragen voor de
diverse projecten in de stad (Hart van de stad
meer over het voetlicht?) in PGH en in stad?
MW?

