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Inleiding 

Er is in de jaren 2016-2017 procesmatig  invulling gegeven aan een nieuwe cultuur en werkwijze van 

de  Protestantse Diaconie Utrecht (College van Diakenen, de Diaconie). De uitgangspunten hiervoor 

zijn beschreven in het projectplan Duurzaam Diaconaat.1 Over een aantal aspecten van de nieuwe 

organisatie en werkwijze heeft de diaconie na breed intern overleg  besluiten genomen2. Deze zijn 

neergelegd in dit document Werkwijze Protestantse Diaconie Utrecht 2018. Het betreft een 

uitwerking binnen de gegeven kaders van het beleidsplan PGU, de nota Duurzaam Diaconaat en de 

Plaatselijke Regeling.   

 

1. Samenstelling Protestantse Diaconie Utrecht 

De Protestantse Diaconie Utrecht bestaat uit afgevaardigden van de protestantse wijkdiaconieën. 

Zowel de wijkdiaconie als de stedelijke diaconie committeren zich aan een levende verbinding en 

goede informatie-uitwisseling. Elke wijkdiaconie benoemt één lid in de Diaconie als vaste 

afgevaardigde. De wijkdiaconie kan naast dit vaste lid een vervanger benoemen.   

De voorzitter van de wijkdiaconie is aanspreekbaar op de goede uitwisseling van de informatie 

tussen de wijkdiaconie en de Diaconie. Vanuit de wijkdiaconie en de Diaconie worden nieuwe 

diakenen gestimuleerd de cursus ‘diakenen in de praktijk’ te volgen.   

 

2. Moderamen Protestantse Diaconie Utrecht 

Het College van Diakenen wijst bij voorkeur ‘uit zijn midden’ een voorzitter, secretaris en 

penningmeester aan. Zij vormen het moderamen van de Diaconie. Wanneer deze leden niet binnen 

de Diaconie gevonden worden, worden zij door de Algemene Kerkenraad  bovenwijks  geworven.  

De Diaconie kan besluiten om, onverminderd haar gebondenheid aan hetgeen is bepaald in 

Ordinantie 11, art. 3 (zie bijlage), het moderamen een schriftelijk mandaat te verlenen om besluiten 

te nemen over zaken op operationeel en tactisch niveau. Belangrijk werkterrein is daarbij 

communicatie, netwerkontwikkeling en fondsenwerving.  

Het moderamen mandateert (onderdelen van) de uitvoering van het beleid aan de werkorganisatie 

van de Diaconie, die bestaat uit de (diaconale) werkers op het bureau PGU en elders in de stad onder 

leiding van de directeur Protestantse Diaconie Utrecht.  

 

3. Vergaderfrequentie Protestantse Diaconie Utrecht 

Het aantal stedelijke diaconievergaderingen wordt gesteld op in de regel zes en ten minste vier 

bijeenkomsten per jaar:  

- 2 vergaderingen zijn bestemd voor de behandeling van begroting, jaarrekening, verantwoording 

moderamen en vaststellen strategisch beleid.  

                                                           
1
 Projectplan ´Duurzaam Diaconaat´ Naar een toekomstbestendige stedelijke diaconale inzet in Utrecht, januari 2016 

2
 Verslag Diaconie 25 oktober 2017; Adviezen scriba Algemene Kerkenraad mr. T. van Kooten 28 november en 7 december 

2017. 
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- 2 vergaderingen zijn bestemd voor het doorspreken van beleids- en/of begrotingskeuzen en 

praktische uitwisseling.  

- 2 vergaderingen worden ingevuld als inspiratiebijeenkomsten voor diakenen en belangstellende 

gemeenteleden. 

 

 

Bijlage: Ordinantie 11 (De vermogensrechtelijk aangelegenheden), artikel 3: 

 

Artikel 3. Het college van diakenen  
1. De diakenen vormen tezamen het college van diakenen. Het college van diakenen bestaat uit ten minste drie 
leden.  
 
2. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het 
college van diakenen draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.  
 
3. Indien aan de besluitvorming van het college van diakenen minder dan drie leden deelnemen, is een besluit 
van het college slechts rechtsgeldig,  
a. wanneer, bij deelname door twee diakenen, één ambtsdrager, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan 
de besluitvorming heeft deelgenomen en  
b. wanneer, bij deelname door één diaken, twee ambtsdragers, daartoe aangewezen door de kerkenraad, aan 
de besluitvorming hebben deelgenomen.  
 
4. Het college van diakenen heeft tot taak:  
a. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en 
financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door:  
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale 
jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7;  
- het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente;  
en voorts  
b. het beheren van de goederen van de diaconie;  
c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, personeelsbeleid;  
d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij 
de diaconie werkzaam zijn;  
e. het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal terrein 
werkzaam zijn;  
f. het beheren van verzekeringspolissen.  
 
5. Het college van diakenen blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde 
beleidsplan en de door de kerkenraad vastgestelde begroting.  
 
6. Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor:  
- het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;  
- het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen onder last of voorwaarde;  
- het oprichten van of deelnemen aan een stichting;  
- het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op 
een andere wijze tot een oplossing te brengen.  
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7. Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, fondsen, 
instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland.  
Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de behandeling van 
beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het college van diakenen 
besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van de gemeente.  
 

8. De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van diakenen beslissingen waaraan voor de diaconie 

van de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien. 


