College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Dordrecht-Dubbeldam.

Missie:
Er samen zijn voor de ander, dichtbij en veraf.
Visie:
Geïnspireerd door de woorden en daden van Jezus willen we handen en voeten
geven aan het ‘er samen zijn voor de ander’, in buurt of wijk, stad, land en
wereld. Dit doen we door:
▪ daar waar nodig - gevraagd of niet gevraagd, maar opgemerkt - de mensen
(diakenen en anderen) in de wijkgemeenten in hun diaconale werk te helpen
en te (onder)steunen.
▪ dit kan op velerlei wijze vorm krijgen:
a. financiële,
b. contactuele,
c. ondersteunende/begeleidende of
d. handelende/daadwerkelijke/praktische hulp.
▪ Om zo samen uitvoering en gevolg te geven aan de opdracht van Jezus.
Taken:
▪ Het is de taak van het College van Diakenen om de diaconieën van de
verschillende wijkgemeenten te ondersteunen, te begeleiden en zo mogelijk
te faciliteren in het verlenen van deze hulp.
▪ Afspraak is dat we de financiële last niet ten laste van een wijkgemeente laten
komen, maar er samen verantwoordelijk voor zijn en deze dan ook samen
delen.
▪ Het is de taak van het College van Diakenen om de financiële middelen te
verwerven en te beheren voor haar diaconale diensten in kerk, wijk, stad, land
en wereld.
▪ Ook is het beheer van goederen haar taak – zo dit van toepassing is.
▪ Het College van Diakenen is verantwoording schuldig aan de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht
voor het opstellen van haar begroting en de financiële jaarstukken.
▪ Als College en wijkdiaconieën zijn we betrokken en gesprekspartner bij en met
diverse instanties, op kerkelijk en burgerlijk gebied in de stad, land en wereld.
Het College van Diakenen is gehouden en gebonden aan de afspraken en
overeenkomsten die in samenspraak met de Algemene Kerkenraad zijn
gemaakt.
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Een vertaling van het voorgaande naar de praktijk:
Deze instanties en/of projecten hebben onze aandacht:
• Ondersteuning van Dordtse projecten als
o De Voedselbank
o De Kledingbank
o Stichting Geef het Dordt (voorheen De Huisraadbank)
o het Sociaal Fonds der Kerken
o Het Diaconaal Aandacht Centrum
o De armlastigen in Dordt
o Dak- en thuislozen
o Samen Dordt
• Noodhulp, en ontwikkelingshulp – wereldwijd
Omdat we weten dat we dit allemaal niet zelf kunnen, zullen we toenadering
zoeken bij en samenwerken met andere Dordtse geloofsgenootschappen en
gemeentelijke instanties.
Ook willen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat we zullen deelnemen aan en/of
participeren in particuliere initiatieven.
De komende vijf jaren willen we samen met de wijkdiaconieën als college
hieraan gestalte geven:
2021:
• Ondersteuning van een ‘Dordts’ project
• Steun aan diaconale projecten in Nederland en over de grens
• Noodhulp financiering
• Doorgaan met de ondersteuning van de ‘banken’ (Voedsel- en
Kledingbank) in Dordrecht]
• De samenwerking continueren met de diaconie van Hervormd Dordrecht –
gezamenlijke vergaderingen
2022:
• Ondersteuning van een ‘Dordts’ project
• Steun aan diaconale projecten in Nederland en over de grens
• Noodhulp financiering
• Doorgaan met de ondersteuning van de ‘banken’ (Voedsel- en
Kledingbank) in Dordrecht]
• De samenwerking continueren met de diaconie van Hervormd Dordrecht –
gezamenlijke vergaderingen
2023:
• Ondersteuning van een ‘Dordts’ project
• Steun aan diaconale projecten in Nederland en over de grens
• Noodhulp financiering
• Doorgaan met de ondersteuning van de ‘banken’ (Voedsel- en
Kledingbank) in Dordrecht]
• De samenwerking continueren met de diaconie van Hervormd Dordrecht –
gezamenlijke vergaderingen
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2024:
• Ondersteuning van een ‘Dordts’ project
• Steun aan diaconale projecten in Nederland en over de grens
• Noodhulp financiering
• Doorgaan met de ondersteuning van de ‘banken’ (Voedsel- en
Kledingbank) in Dordrecht]
• De samenwerking continueren met de diaconie van Hervormd Dordrecht –
gezamenlijke vergaderingen
2025:
• Ondersteuning van een ‘Dordts’ project
• Steun aan diaconale projecten in Nederland en over de grens
• Noodhulp financiering
• Doorgaan met de ondersteuning van de ‘banken’ (Voedsel- en
kledingbank) in Dordrecht]
• De samenwerking continueren met de diaconie van Hervormd Dordrecht –
gezamenlijke vergaderingen
Toekomstvisie
We werken aan en naar de situatie in 2025, waarin we (onder)steun(ing) aan
anderen geven. Deze steun geven we in samenspraak en -werking met alle
kerk- en geloofsgenootschappen op en rond het eiland van Dordrecht.
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