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Inleiding

Dit Beleidsplan is een uitwerking van de taken en een overzicht van initiatieven
die toebedeeld zijn aan de diaconie van de Protestantse Gemeente te Mijdrecht.
Deze taken zijn vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland
(Ordinantie 8, Art 3) en verder uitgewerkt in de "Instructie voor Taakgroepen"
De diaconie is geroepen om te luisteren en om te zien naar mensen dichtbij en
ver weg. Zij zorgt voor (financiële) ondersteuning en zorgt voor mensen die hulp
nodig hebben. Zij ondersteunen mensen rechtstreeks en met, of via erkende
stichtingen en organisaties.
De diaconie staat in nauwe verbinding met de mensen in de kerkelijke
gemeente, de woonomgeving maar zeker ook met de mensen in de wereld om
ons heen.
Dit plan is ingedeeld in 4 delen:
1. het beleidsplan van de diaconie
2. de beschrijving van de structuur van de diaconie
3. de beschrijving van de diaconale functies, commissies en werkgroepen.
4. namenlijst en rol binnen de diaconie

1. Beleidsplan diaconie
Het algemene beleidsvoornemen van de diaconie is:
• Als centraal uitgangspunt dient de diaconie zichzelf, de commissies en de
gemeenten te stimuleren haar diaconale opdracht gestalte te geven.
• Het streven naar meer omzien naar elkaar en een luisterend oor hebben voor
mensen die hulp nodig hebben. Binnen de eigen kerkelijke gemeente, maar
ook binnen de woonomgeving.
• Het financieel beleid erop richten om per jaar kosten neutraal te werken.
Echter in noodsituaties binnen de gemeente en noodhulp bij rampen kan
besloten worden om (tijdelijk) wat in te teren op vermogen. Er wordt dan een
herstelplan gemaakt indien de reserves onder een acceptabel niveau dalen.
• Het streven naar het vaststellen en uitvoeren (of doen uitvoeren) van een
jaarlijks Diaconaal Project. Bij dit project zal de gemeente betrokken worden
• De jeugd betrekken bij diaconale activiteiten in de eredienst en Diaconaal
Project.
• De contacten met de diaconale commissies versterken
• De inkomsten en uitgaven van de diaconie zijn (gemiddeld over de jaren) in
balans.
• De diaconie houdt een reservekapitaal aan gelijk aan (ongeveer) 1 jaar
inkomen.
• De reserve wordt gebruikt om direct te kunnen reageren op hulpverzoeken.
Binnen de gemeente, maar ook daarbuiten.
• De eventuele noodzaak voor verhoging en verlaging van de reserve wordt
regelmatig (min. 1 maal per 4 jaar) geëvalueerd.
• Enig kapitaal overschot of tekort wordt (zo nodig) over meerdere jaren
"bijgewerkt"
• Voortdurend evalueren en vastleggen van de uitgangspunten voor het
diaconaal financieel beleid.
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Op dit moment houdt de diaconie een minimaal reserve bedrag aan van €40.000.
Gebaseerd op de inkomsten van de afgelopen jaren.
De diaconie heeft eind 2019 een legaat van €12500,- ontvangen. Deze wordt
geboekt als voorziening. In 5 jaar tijd zal dit bedrag uitgegeven worden aan
diaconale doelen (5x€2500,-) deze worden in het 1e of 2e kwartaal van elk jaar
vastgesteld in de diaconie vergadering. (Voorstel is om steeds €1000,- hiervan
voor noodhulp te geven). Dit zal aan de gemeente bekend worden gemaakt via
de Kerkvaart.
Voor de drie disciplines gemeentediaconaat, jeugddiaconaat en ZWO is in het
navolgende gedeelte van dit beleidsplan de visie weergegeven met de
bijbehorende hoofdtaken, de concrete taken en de beleidsvoornemens.
Het gemeentediaconaat "splitst" zich in 2 hoofdactiviteiten: het werk onder en
voor ouderen en het andere gemeentelijke diaconale werk. Voorheen was er een
duidelijke scheiding tussen gemeentediaconaat en ouderendiaconaat. Het werk
van de diaconie ten behoeve van ouderen wordt in directe samenwerking met de
wijkteams uitgevoerd.
Om het algemene beleidsvoornemen meer gestalte te geven werkt de diaconie
samen met Kerk in Actie (KiA). Sinds enkele jaren kiezen we ook voor thema's
van andere organisaties, maar KiA heeft een terugkerende voorkeur omdat dit
een goed functionerende fonds wervende organisatie is van de eigen (landelijke)
kerkgemeenschap.
De samenwerking met KiA is normaal gesproken projectmatig.
Voor 2020 en 2021 is voor het Diaconale project van ZWO gekozen voor een
project van Stichting Local Care. Local care zet zich o.a. in voor het realiseren
van een zorgboerderij in de Oekraïne.
Met het fantastische resultaat van een opbrengst van meer dan €20.00,- wordt
dit op 2jan.2022 afgesloten.
Dan wordt gestart met een nieuw Diaconaal project waarmee aandacht gevraagd
voor en geld opgehaald gaat worden voor Vluchtelingen.
Op 1 januari 2021 is er gestart met een nieuw Zendingsproject : Betrokken
predikanten opleiden in Zambia.
Dit project is geïntroduceerd bij de gemeente tijdens de “Nieuwjaarsdienst” op 3
januari 2021 en wordt ook in 2022 voortgezet
Betrokkenheid van de gemeenteleden bij goede doelen, door persoonlijke inzet,
wil de diaconie ondersteunen. Voorwaarde is dat het goede doelen met een
diaconale context moeten zijn. Er kunnen maximaal 4 aanvragen per jaar
gehonoreerd worden. De gehouden collecte voor het benoemde doel wordt
aangevuld tot €500,- door de diaconie.
Betrokkenheid met de Voedselbank van Mijdrecht blijft. De activiteiten zijn
uitgebreid met het product van de maand waarbij in nauw overleg met de
Voedselbank de gemeenteleden betrokken worden bij het schenken van
producten rond de kerkdienst op zondag.
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De diaconie heeft besproken welke rol zij heeft op de gebieden van
vluchtelingen/statushouders en schuldhulpverlening. Dit laatste in samenwerking
met het Diaconaal Platform in De Ronde Venen.
Er gaat de komende jaren gezocht worden naar meer mogelijkheden van overleg
en samenwerking, bijv. met Tympaan de Baat en er zal, indien nodig,
aangesloten worden bij initiatieven vanuit de burgerlijke gemeente. Voorbeeld:
taalmaatjes en gezinsbuddy’s. Ook armoede bestrijding en eenzaamheid verdient
onze aandacht.
Voor dat laatste is in 2019 gestart met “Even niets te doen”. Op zondagmiddag,
1 x per maand zijn mensen welkom in de kerk om elkaar te ontmoeten.
De projecten vormen een rode draad in de uitvoering van wat de diaconie als
taak ziet: omzien naar anderen en het stimuleren van de kerkelijke gemeente.
De diakenen werken er aan om in alle activiteiten en contacten de projecten
onder de aandacht te brengen in de gemeente. Rechtstreeks en middels de
samenwerking met de andere werkgroepen in de PG-Mijdrecht.

2. Structuur van de diaconie
De diaconie heeft de volgende structuur:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Gemeentediakenen
• Jeugddiaken
• ZWO diakenen
De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn samen verantwoordelijk voor de
algemene gang van zaken in de diaconie en zorgen voor de totale samenhang.
Zij worden daarin ondersteund door de drie “vak” disciplines, te weten de
gemeente diaken, de ZWO diaken en de jeugddiaken.
Vragen voor diaconale ondersteuning worden, indien de vertrouwelijkheid dit
vraagt, in klein comité behandeld: voorzitter, secretaris, penningmeester en de
diaken aan wie de vraag gesteld is.
De diakenen zijn lid van de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te
Mijdrecht (PG-M). Binnen de taakgroep structuur van de PG-M is de diaconie
actief betrokken bij de taakgroepen Pastoraat, Eredienst en Jeugd.
De diaconie wordt ondersteund door een aantal commissies en werkgroepen.
✓ ZWO: Zending, Wereld Diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
✓ OKD: Ontmoeting Kerk en Detentie
✓ OKM: Open Kontakt Morgen (voor senioren)
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3. Beschrijving van de diaconale functies, commissies en
werkgroepen

Algemene taken van een diaken
De
•
•
•
•
•
•
•

volgende algemene taken voor alle diakenen van toepassing:
ambtelijke aanwezigheid in de erediensten
ambtelijke aanwezigheid in de vergaderingen van de grote kerkenraad (GKR)
ambtelijke aanwezigheid in de diaconievergaderingen
bewustmaken van de gemeente dat diaconaal werk een zaak is van de gehele
gemeente en niet alleen van de diaconie
afvaardiging (eventueel bij toerbeurt) in de Taakgroep Pastoraat, Eredienst
en Jeugd
overleg met predikanten, kinderkerk , jeugdkerk, ouderling van dienst, en
daar waar nodig om de activiteiten te ondersteunen
bezoek aan cursussen, informatie bijeenkomsten en (landelijke) diaconale
dagen

Naast de algemene taken hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester de
daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden.

De voorzitter
•
•
•
•
•

is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de diaconie.
leidt de diaconie
bereidt de vergaderingen voor, samen met de secretaris
is lid van de kleine kerkenraad (KKR)
initieert nieuw beleid.

De secretaris
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

is verantwoordelijk voor het secretariaat
stelt de agenda voor de diaconievergaderingen op
verzorgt de notulen van de vergaderingen
verzorgt de post
verzorgt de correspondentie naar derden
nodigt de commissies ZWO, OKD en OKM uit voor jaarlijkse ontmoeting
nodigt consulent KiA uit voor gesprek over projecten
maakt vergaderrooster voor de diaconie
is contactpersoon naar de Taakgroep Eredienst
verzorgt een attentie voor Pasen en Kerst voor 80+ ouderen en coördineert
bezorging met de Taakgroep Pastoraat en de wijkteams.

De penningmeester
•
•
•

is verantwoordelijk voor het financiële beleid
regelt alle lopende financiële zaken
stelt jaarlijks een begroting en jaarrekening op, met de daarbij benodigde
toelichtingen.
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•
•
•
•
•
•

maakt voorstellen voor het collecte rooster
stemt (jaarlijks) het collecterooster af met de kerkrentmeesters
verzorgt de kopij voor het kerkblad met betrekking tot financiële
verantwoording en collecte rooster
laat zich, zo nodig, conform de Plaatselijke Regelingen, bijstaan door een
Financieel Administrateur en/of Financieel Controleur.
initieert financiële rapportage aan het Dienstencentrum.
Initieert en bewaakt de kwaliteit en juistheid van de publicaties tbv de ANBI
registratie.

Het gemeentediaconaat
Het gemeentediaconaat omvat 2 hoofdgroepen voor activiteit en aandacht.
• Het diaconale werk in de gemeente in zijn algemeen
• Het diaconale werk in de gemeente met speciale aandacht voor de
ouderen.
Visie:
De diaken is geroepen de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon. Deze
toerusting is niet beperkt tot de eredienst, maar de eredienst vervult hierin wel
een belangrijke rol. Het hart van het kerkenwerk wordt gevormd door de
samenkomst van de gemeente. Vooral uit de brieven van Paulus komt naar
voren, dat de opbouw van de gemeente met name geschiedt waar de
gemeenteleden samenkomen rondom woord en sacrament, waar beleden en
gebeden, gezongen en gevierd wordt. Coördineren en stimuleren tot
gemeentediaconaat vormen een belangrijk aspect van de opbouw. Vanuit deze
gedachte is het niet moeilijk om een nauw verband te zien tussen diaconaat en
eredienst/liturgie. De daadwerkelijke invulling is in samenhang met de
Taakgroep Eredienst. Diaconie zet zich in om een zo actief mogelijk gezicht te
laten zien in de eredienst.
De diaconie is ook actief berokken bij de voorbereiding van de diensten in de
Stille Week.
Het gemeentediaconaat voor ouderen (voorheen
genoemd) ziet voor zich een taak weggelegd om
ouderen te versterken opdat ouderen niet in een
verder leven.
De samenwerking met de OKM wordt voortgezet

ook wel ouderendiaconaat
het sociale netwerk voor
isolement geraken en eenzaam
vanuit de diaconie.

Doelstellingen van het gemeentediaconaat
Vanuit deze visie richt het werk het gemeentediaconaat zich op het invullen van de
onderstaande doelstellingen:
• Het stimuleren en motiveren van de gemeente in relatie tot liturgie en
eredienst.
• Het helpen van de gemeente bij het leggen van een verbinding tussen de
kerkdienst op zondag en het gewone leven van elke dag.
• De verbinding van het liturgische en het sociale in het ambt van diaken kan
voor de gemeente een wegwijzer zijn.
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•

•
•

•

Het verbeteren en op regelmatige basis onderhouden van contacten en
het geven van emotionele steun vanuit de kerk aan ouderen die in een
sociaal isolement dreigen te raken
Het verbeteren van de contacten namens onze PG-Mijdrecht met het
"Servicepunt Wonen Welzijn en Zorg" van de gemeente De Ronde Venen
middels het Diaconaal Platform.
De deelname in het Diaconaal Platform en de mobilisatie van vrijwilligers
voor ondersteuningstaken in de gemeente De Ronde Venen, samen met
de vrijwilligers van de andere deelnemende kerken en
geloofsgenootschappen.
Het financieel ondersteunen van het werk namens het Diaconaal Platform.
Het Diaconaal Platform ondersteunt incidenteel, in overleg met betrokken
instanties, in bepaalde gevallen families uit de Ronde Venen die anders
"uit de boot" zouden vallen. Namens alle kerkgenootschappen in de Ronde
Venen.

Hoofdtaken:
• is verantwoordelijk voor het beleid van het gemeentediaconaat en geeft
daarmee invulling aan de bovengenoemde doelstellingen.
• onderhoudt contact met, en motiveert, de Taakgroep Pastoraat en de
Taakgroep Eredienst
• geeft structuur en inhoud aan de liturgische taken die diakenen in onze
gemeente vervullen.
Concrete taken van de gemeentediakenen:
• is actief betrokken bij het dagelijkse wel-en-wee in de gemeente.
• is contactpersoon naar de Taakgroep Pastoraat.
• is verantwoordelijk voor de hulpaanvragen, samen met voorzitter,
secretaris en penningmeester.
• is verantwoordelijk voor de ambtelijke aanwezigheid van een diaken bij
huwelijks- en (zo mogelijk) rouwdiensten.
• voorziet de gemeente van informatie middels weekbrief, kerkblad en
andere media.
• is eerste aanspreekpunt voor praktische aspecten van de diaconale taken
in de eredienst, in het bijzonder de maaltijdviering.
• verzorgt de kopij voor het kerkblad met betrekking tot het
gemeentediaconaat en geeft informatie voor collecten ten hoeve van het
plaatselijke werk in de gemeente.
• geeft informatie m.b.t. vakantie projecten van het landelijk kerkelijk
bureau Vakantie Projecten voor ouderen en mensen met kleine beurs.
• is contact persoon naar de commissie Open Kontakt Morgen.
• verzorgt de jaarlijkse kerstgroet voor de 80+ ouderen en coördineert
bezorging met de Taakgroep Pastoraat en de wijkteams.
• is verantwoordelijk voor de organisatie van het diaconie aandeel van de
Vrijdagmiddag vieringen, afwisselend in de Janskerk of Irene (het
onderhouden van contacten met en het inroosteren van vrijwilligers en
het inroosteren van mede-diakenen)
• is contactpersoon naar het Diaconaal Platform De Ronde Venen
• is contactpersoon voor de gemeente De Ronde Venen.
• is contactpersoon voor de commissie OKD(Ontmoeting Kerk en Detentie)
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•

is contactpersoon naar de Voedselbank. De opbrengst van de collecten en
het kiezen van het product van de maand gaat in overleg met de
Voedselbank.

Het jeugddiaconaat
Visie:
Het diaconaat richt zich vanuit de gemeente op de noden en behoeftes van
anderen door te helpen, zorg te dragen voor of door middel van financiële steun.
Het jeugddiaconaat geeft invulling aan de diaconale opdracht voor zover deze
betrekking heeft op enerzijds de inzet en interesses en anderzijds de noden en
behoeften van jeugdigen.
Vanuit de overtuiging dat de jeugd een wezenlijk deel is van onze gemeente, zijn
in het jeugddiaconaat twee onlosmakelijk met elkaar verbonden delen te
onderscheiden:
• Diaconaat dóór jeugd, de jeugd zet zich in voor anderen. Dat kan zijn zowel
binnen als buiten de gemeente.
• Diaconaat vóór jeugd; de jeugd, binnen of buiten de gemeente, heeft nood of
behoefte. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan zich inzetten voor jongeren in
knelsituaties.
Effectief jeugddiaconaat gaat uit van de belevingswereld van de jeugd en past
zich daaraan zoveel mogelijk aan.
Doelstellingen van het jeugddiaconaat
Vanuit de hiervoor vermelde visie heeft het jeugddiaconaat zich het volgende ten
doel gesteld:
• De jeugd kennis laten maken met de diaconie in al haar facetten. Weet de
jeugd wat diaconie is, wat een diaken doet, welke doelen ondersteund worden?
• Het bevorderen van het “diaconaal bezig zijn” van jongeren door aan te haken
bij hun kennis, interesse, kracht en mogelijkheden.
• Het geven van voorlichting aan jongeren betreffende de diaconale taak in kerk
en samenleving
• Het stimuleren van de jeugd om actief doorlopende of incidentele diaconale
projecten op te zetten en / of daaraan deel te nemen. Voorbeelden hiervan zijn:
Sirkelslag Kids en Sirkelslag Young, Kinderen in de Knel, Nacht zonder Dak,
inzamelacties voor Voedselbank of Stap Verder en uiteraard het diaconale
project (vanaf 2022 Vluchten naar een veilig thuis)
• Het bevorderen van het “diaconaal bezig zijn” van de gemeente voor jongeren
door aan te haken bij hun kennis, interesse, kracht en mogelijkheden.
• Het stimuleren van de gemeente in het omzien naar de noden en behoeften van
de jeugd
Hoofdtaken
• is verantwoordelijk voor het beleid van het jeugddiaconaat
• het onderhouden van contact met de jongeren en het vermogen ontwikkelen
om zich in te leven in hun belevingswereld
• de jongeren betrekken bij het diaconale werk van de gemeente
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•
•

de gemeente betrekken bij de ‘noden’ van de jeugd
is lid van de Taakgroep Jeugd

Concrete taken van de jeugddiaken
• vertegenwoordigt samen met de jeugdouderlingen de (Taakgroep) Jeugd in de
grote kerkenraad
• verzorgt de contacten tussen Taakgroep Jeugd en de Taakgroep Diaconie
• verzorgt de kopij voor het kerkblad met betrekking tot het jeugddiaconaat en
geeft informatie voor collecten ten behoeve van het jeugddiaconaat
• is contactpersoon van en naar de jeugd en leiding van de diverse jeugdactiviteiten, over diaconale aangelegenheden
• is contactpersoon naar de predikant(en) over diaconale aangelegenheden met
en voor jeugd.

ZWO - Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Visie:
Zending: Aan de christelijke gemeente is de opdracht gegeven om de boodschap van
het evangelie te verkondigen aan alle mensen. Deze zendingsopdracht is dus
wereldwijd en houdt in dat wij, in een relatie van gelijkwaardigheid, onze gaven delen
met onze zustergemeenten. Hierbij dragen deze zustergemeenten zelf de
verantwoordelijkheid voor het werk in hun eigen land. Wij geven daarbij hulp in de
vorm van mensen, adviezen en geld. Samen met hen mogen wij nadenken over de
wijze waarop het evangelie daar en hier gestalte kan krijgen. Dit kan natuurlijk alleen
wanneer wij openstaan voor elkaar.
Werelddiaconaat: Het evangelie verkondigt ons Gods liefde voor ieder mens. Als
'antwoord' hierop is het onze opdracht om ook liefde te tonen aan onze naaste. Dit
kunnen wij doen door hulp te geven aan een ieder die in geestelijke of materiële
nood verkeert. Onze hulp dient erop gericht te zijn dat onze naaste zichzelf, in
vrijheid en zelfstandigheid, kan ontplooien tot een volwaardig mens. Het diaconaat
richt zich niet alleen op het individu, maar ook op de mens in zijn sociale omgeving.
Onze steeds gecompliceerder wordende samenleving eist steeds meer aandacht voor
achtergestelde groepen. Evenals zending is diaconaat wereldwijd en betreft
evengoed andere landen en volken als ons eigen land.
Ontwikkelingssamenwerking: Zonder de overdracht van macht, kennis en kapitaal
zal de grote kloof tussen het rijke en het arme deel van de wereld niet worden
gedicht. Om te voorkomen dat de onderontwikkelde landen, en vooral de minder
bedeelde groepen in de landen, gebukt blijven gaan onder een mensonwaardig
bestaan, zijn veranderingen nodig in de politieke en economische structuren in rijkeen arme landen en in de betrekkingen tussen die landen. De armen en onderdrukten
daar zullen zichzelf moeten organiseren voor hun bevrijding. Maar vanuit het
bewustzijn dat het rijke deel van de wereld niet alleen maar oplossingen te bieden
heeft, maar zelf ook deel is van het probleem, moeten wij nagaan wat er in onze
samenleving en in onze relaties met de Derde Wereld veranderd moet worden
teneinde hen te helpen. Wij dienen te beseffen dat structuren in onze maatschappij
en patronen in ons persoonlijk handelen een rechtvaardige verhouding in de weg
staan.
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Doelstellingen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Zoals uit bovenstaande visie blijkt dient onze manier van omgaan met de mensen,
de dingen om ons heen en de aarde iets te laten zien van Gods omgang met mensen,
zijn dienst aan ons. Het is daarom belangrijk dat een missionaire en diaconale
gemeente, zich bewust is van het verband tussen onze westerse manier van leven
en de armoede in andere delen van de wereld.
Vanuit deze motivatie richt het werk van Z, W en O zich op het invullen van de
onderstaande doelstellingen:
• Het stimuleren en motiveren van de gemeente bij de uitvoering van haar
(wereld)diaconale en missionaire taak.
• Het verzamelen en doorgeven van informatie over het diaconale en
missionaire werk van kerken en organisaties wereldwijd.
• Het bevorderen van de bewustwording van de gemeente, waar het gaat om
vragen van bezit, welvaart, macht en een rechtvaardige verdeling hiervan.

Hoofdtaken:

De ZWO diakenen zijn in samenwerking met de ZWO commissie verantwoordelijk
voor het beleid van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en
geven daarmee invulling aan de boven gestelde doelstellingen.
Concrete taken van de ZWO- commissie en diakenen:
• zijn verantwoordelijk voor buitenlandse diaconale projecten
• hebben zitting in de diaconie, 1 x per jaar heeft de gehele ZWO commissie
overleg met de diaconie
• initiëren acties t.b.v. verzoeken wereldwijde noodhulp
• verzorgen het project in de 40-dagentijd
• werken actief mee met de voorbereiding van de ZWO diensten
(werelddiaconaat, zending en Solidaridad zondag)
• voorzien de gemeente van informatie met betrekking tot ZWO
aangelegenheden en informatie over collecten, via kerkbladen en andere
media, daarvoor leveren zij kopij aan.
• werken thema’s uit die de gemeente aanspreken
• stellen zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van ZWO
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4. Namenlijst en rol binnen de diaconie
Primaire taak

Naam

(Extra) activiteit

Voorzitter

Annelies van
Wermeskerken

Kleine Kerkenraad
Rooster kerkdiensten

Secretaris

Trijnie Korver

onderhoud lijst van
vrijwilligers
aanspreekpunt AVG

Penningmeester
Administrateur Financiën

Piet ter Wee
Herman Arends

Gemeentediaken

Astrid Butijn

Diaconaal Platform
Coördinatie Voedselbank
Roosters Maaltijd viering

Gemeentediaken

Trijnie Korver

Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Eredienst

Gemeentediaken

Geertje Blenk

Rouw- en trouw diensten
Coördinatie diaconale rol De
Kom diensten
Contact met OKM

Gemeente diaken

Janita Meints

Rouw- en trouw diensten
Contact met OKD

ZWO diaken

Margriet Beekman

ZWO diaken

Els de Geest

Jeugddiaken

Christina
Dominicus (tot
sept 2021)
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