
Protestantse Gemeente Venlo e.o., College van Diakenen, Werkplan 2019-20 
 
De diaconie wil een bijdrage leveren aan het functioneren van de Protestantse Gemeente Venlo.  
Daarbij gaat het kort gezegd om twee taken: 
 
Vragen om aandacht  
Wij vragen om aandacht voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in de directe omgeving van onze 
kerk, in de samenleving en in de wereld om ons heen. We vragen die aandacht aan mensen binnen onze kerkelijke 
gemeente, maar we mogen hiervoor ook aandacht vragen bij de overheid en maatschappelijke instellingen. 
 
Geven van onze gaven 
We geven onze gaven enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we dat kunnen en anderzijds door een 
helpende hand te bieden door middel van een renteloze lening of een gift. 
 

Aandachtsgebieden 
• Vluchtelingendiaconaat  

• Gemeentediaconaat (eigen kerkelijke gemeente) 

• Regiodiaconaat (in de directe omgeving) 

• Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking 

• Jeugdwerk (waar het kan, zullen we de jeugd betrekken bij onze acties) 

 
Doorlopende activiteiten 
• Paasgroetenactie voor gevangenen 

• Paas- en kerstkaarten voor oudere gemeenteleden in wisselbeurt met de Pastorale Raad 

• Paaskaars 
o Aanschaf nieuwe paaskaars 
o Aanbieden van de ‘oude’ paaskaars aan een gemeentelid 
o Verkoop huispaaskaarsen 

• Fruitbakje op Dankdag voor Gewas en Arbeid of vervangende actie 

• Kerstpakketten van Algemene Hulpdienst Venlo uitdelen  

• Vervoer ouderen naar de kerk 

• Bloemen uit de kerk rondbrengen 

• Beheer gedenkplek  

• Certificaat Cash4Cashu voor dopelingen 

• Verzorgen Heilige Maaltijd  

• Financiële actie 
 

 
Projecten 2019-2020 
 
• Armoede en jongeren 
Dit jaar zullen we diverse projecten ondersteunen waar het gaat om hulp ter bestrijding van armoede in het algemeen, 
en vooral onder jongeren. Dit zal gebeuren door aan te sluiten bij lokale projecten en initiatieven die hier ook op 
gericht zijn (bv kinderschoenen en speelgoedkast projecten), door aandacht te vragen voor KIA projecten op dit 
gebied via speciale collectes, en door het ondersteunen van eigen initiatieven (bv Nacht zonder Dak, TEAR). 
 

• Hulp aan voedselbanken 
We helpen de Voedselbank Venlo op diverse manieren. Door hen financieel te ondersteunen kunnen de vrijwilligers 
hun werk blijven doen. Met het aanvoeren van houdbare artikelen op de eerste zondagen van de maand kunnen we 
er samen voor zorgen dat de Voedselbank altijd hun pakketten inhoudelijk kan vullen. Als laatste willen we stimuleren 
dat er meer Vrienden van de Voedselbank komen. 
 

• Diaconaal vakantieproject 
In het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd wederom een gezin in onze gemeente te helpen aan een diaconale 
gezinsvakantie. Wellicht zijn er meer gezinnen die financieel zo moeilijk zitten dat een korte vakantie met de kinderen 
al jarenlang niet tot de mogelijkheden behoord. Laat het ons weten! Er zijn kerkelijke instanties die hiervoor financiële 
ruimte ter beschikking stellen. Natuurlijk gelden hiervoor strikte randvoorwaarden. 
  

• Wat komt er nog meer op ons pad 
De ervaring leert dat er door het jaar heen diverse hulpvragen komen. Per hulpvraag kijken we hoe we zo goed 
mogelijk kunnen helpen. 


