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Jaarplan 2020

Korte uitleg:
De kerkenraad hee een beleidsplan 2019 opgesteld en vastgesteld. Het
beleidsplan gee aan hoe we onze visie op kerk-zijn in deze jd concreet
gestalte willen geven. Het is het spoorboekje op basis waarvan we beleid gaan
voeren maar vooral is het de basis voor onze ac viteiten de komende jaren.
Structurele onderwerpen
Nr. Onderwerp
1

Ac viteiten Nieuw
Batestein

Maand

Betrokkenen

februari +
augustus

Diaconieën 2
Harmelense kerken +
vrijwilligers

Voorjaar

Diaconieën Open
Poort ,NH Gemeente en
Bavokerk

(Maal jd)
Muziekavond

Doelstelling/
Evt. te behalen resultaat
Vanuit de kerken aandacht schenken
aan de bewoners van Nieuw Batestein

2

Paasvieringen Vijverhof
en Trefpunt

3

Caravan/vakan eproject Maart

Via Commissie Diaconie
Raad van Kerken
Woerden e.o.

4

Koﬃe jdens
Koningsdag

April

Diaconieën Open Poort
en NH Gemeente

Geld inzamelen voor een goed doel

5

Boodschap pakke en

voorjaar

Diaconieën 3
Harmelense kerken

6

Deelname
septembermarkt

September Diaconieën 3
Harmelense kerken

7

Ac e Schoen Doen

Oktober,
Via Commissie Diaconie
werving in Raad van Kerken
september. Woerden e.o.

8

Dankdag 2020

November, Diaconieën +
zondag
gemeenteleden
voor
dankdag

Pakke en inzamelen voor inwoners
van Harmelen die het ﬁnancieel niet
breed hebben
Geld inzamelen voor een goed doel; dit
door ons als kerken op de markt te
presenteren
Een ﬁnanciële tegemoetkoming bij de
aanschaf van een paar kinderschoenen
voor gezinnen met een
minimuminkomen.
Inzamelen van producten voor Villa
Vrede

9 november 2019

Bijdragen aan het houden van
vieringen in Het Trefpunt voor oudere
gemeenteleden van beide protestantse
gemeenten
Inventariseren of er gezinnen in de
kerkelijke en/of burgerlijke gemeente
zijn die in aanmerking komen voor een
vakan e
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9

Wereldmaal jd

10 Kerstpakke enac e

November
(dankdag)

December

11 Kerstvieringen Vijverhof December
en Trefpunt

Diaconie +
gemeenteleden

Diaconie +
gemeenteleden,
Harmelense kerken
werken samen.
Diaconieën Open Poort
en NH Gemeente

12 Kerst – enveloppenac e December Via Commissie Diaconie
Raad van Kerken
Woerden e.o.

Geld

bijeenbrengen voor een goed doel
door met zoveel mogelijk mensen,
gemeenteleden en andere mensen uit
het dorp, een maal jd te houden.
Het inzamelen van kerstpakke en
en/of producten en deze bezorgen bij
mensen met een minimuminkomen
Bijdragen aan het houden van
vieringen in Het Trefpunt voor oudere
gemeenteleden van beide protestantse
gemeenten
Een geldelijke bijdrage verstrekken aan
inwoners van Harmelen die het
ﬁnancieel niet breed hebben

Incidentele onderwerpen
Nr.

Onderwerp

Maand

Betrokkenen

Doelstelling/
Evt. te behalen resultaat

12

Diaconale noodhulp en Gehele jaar
leningen
door

Degenen die het nodig
hebben

Financiële ondersteuning bij nood

13

Verzorgen van
verjaardagskaarten en
kaarten bij
huwelijksjubilea

Gehele jaar
door

Jarige gemeenteleden
vanaf 70+ jubilarissen

Een groet aan gemeenteleden bij
verjaardag en huwelijksjubilea

14

Themajaar

Gehele jaar
door

Diaconie en
gemeenteleden

Financiële ondersteuning van een
Project

Budget 2020
Nr.
1

Onderwerp
Ac viteiten Nieuw Batestein

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paasvieringen
Caravan/vakan eproject
Koﬃe jdens Koningsdag
boodschappenpakke en
Deelname septembermarkt
Dankdag inzamelen villa vrede
Ac e Schoen Doen
Kerstpakke enac e
Kerst-enveloppenac e
9 november 2019

Bedrag
€ max. 100,-€ 75,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 250,00
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11
12
13

Wereldmaal jd-Dankdag
Kerstpakke enac e

€ 0,00
€ 0,00
€
250,00
€

12

Kerst-enveloppenac e
Diaconale noodhulp en leningen

13

Kaarten verjaardagen en huwelijksjubilea

14

Themajaar

1.500,00
€ 30,00
€ 1.000,00

Tijdens de Open Luchtdienst wordt de gemeente betrokken bij het kiezen van doelen voor
de ZWO gelden.
We proberen we kinderen te betrekken bij het collecteren. Dat gaat, zolang er voldoende
kinderen aanwezig zijn
Algemeen
Nr.
Onderwerp
1
Wereldmaal jd
2
Ac viteiten Nieuw Batestein
3

Deelname septembermarkt

4
5

Dankdag
Ac e Schoen Doen

6
7

Kerstpakke enac e
Kerst-enveloppenac e

8

Caravan/vakan eproject

9

Paasvieringen

10
11
12

Diaconale noodhulp en leningen
Kaarten verjaardagen en huwelijksjubilea
Themajaar Kerk in Ac e

9 november 2019

Evalua e
In diaconievergadering na ac viteit
Door degenen die het organiseren en
in diaconievergadering na ac viteit
In vergadering 3 diaconieën en in
vergadering eigen diaconie na ac viteit
In diaconievergadering na ac viteit
In vergadering commissie diaconie RvK
en in vergadering eigen diaconie na
ac viteit
In diaconievergadering na ac viteit
In vergadering commissie diaconie Rvk
en in vergadering eigen diaconie na
ac viteit
In vergadering commissie diaconie Rvk
en in vergadering eigen diaconie na
ac viteit
In diaconieën Open Poort en NH
gemeente en in vergadering eigen
diaconie na ac viteit
In diaconievergadering na ac viteit
In diaconievergadering indien nodig
In diaconievergadering 4x per jaar
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