
Evaluatie diaconie 2016/2017 

 

Het bestaande werk gaat onverminderd door en krijgt onze aandacht, zoals o.a. 

 

1. Het samenstellen van het jaarlijkse collecterooster, het tellen van alle collecten en afstorten. 

Dit jaar is ook voor het eerst een collecterooster voor de diaconie Breskens gemaakt, waarbij 

wij ook alle gezamenlijke collecten hebben ingevuld. 

2. Aandacht voor de Voedselbank, soms in combinatie met de Agapé-viering, maar ook via 

extra giften. 

3. Verzorgen Heilig Avondmaal 

4. Jaarlijks  voedsel verzamelen voor het PSC in Antwerpen en wegbrengen. 

5. Caritas dozen vullen . Dit jaar waren er ook  weer 23 stuks. 

6. Meewerken in het vakantie-project van het Diaconaal Werkverband W.Zw. Vlaanderen, 

waarbij we een gezin een vakantie aanbieden en/of dagjes uit . We zijn hierin 

contactpersoon. 

7. Noodhulp waar nodig. 

8. Regelmatig vergaderen en het daarbij  doornemen van de begroting en jaarrekening die 

wordt samengesteld door onze administrateur. Hij zorgt tevens voor de afdracht van de 

collecten. 

9. Dit jaar waren er ook 2 bijeenkomsten met de diaconie Breskens m.h.o. de komende 

samenvoeging. In de 1e bijeenkomst  werden beide jaarrekeningen en begrotingen 

besproken, evenals de aanpassingen bij het beleidsplan. Bij de 2e bijeenkomst werd de 

nieuwe gezamenlijke begroting 2018 behandeld, alsmede de 2 lijsten met rechten en 

plichten. 

10. Ook dit seizoen vraagt het vluchtelingenwerk veel aandacht. Eén van de diakenen is vast 

aanspreekpunt voor advies, begeleiding en financiële zaken. De kosten worden gedragen 

door meerdere diaconieën in de regio.  

11. Vluchtelingenzaken worden in het Diaconaal Werkverband besproken en zo mogelijk 

gezamenlijk financieel gedragen. 

12. Daarnaast wordt er af en toe een beroep op de Diaconie gedaan aangaande andere 

noodhulpaanvragen binnen onze gemeente. 

13. JOTA in Oostburg biedt onderdak aan het uitdeelpunt van de Voedselbank.  Vanwege de 

coördinatie is onze Diaconie hierbij betrokken en kan hier veel echt diaconaal werk worden 

verricht.. Van het gratis kopje koffie wordt goed gebruik gemaakt. Het is wel een vast groep 

die dan ook bij elkaar gaat zitten en af en toe komt daar eens iemand bij. Eventuele 

problemen worden daar echter wel duidelijk benoemd en soms kunnen wij of JOTA 

vrijwilligers daarop reageren. Zorgelijk dit seizoen is het grote aantal afwijzingen  door de 

gemeente Sluis. De regeltjes worden wel erg streng gehanteerd. Van 45 pakketten in januari 

is dit aantal inmiddels gehalveerd naar 26. 

14. Het lezen van Diakonia geeft inspiratie en kan nieuw elan geven aan ons diaconale werk. 

 

 

 

 


