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Ten geleide  

In 2008 is op initiatief van een aantal kerken in de gemeente  besloten om een 
samenwerkingsverband op te zetten op het gebied van diaconie. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een samenwerkingsovereenkomst onder de titel 
”Basisdocument en model – convenant samenwerking ”van het DPZ , kortweg 
DPZ. 
In 2012 is duidelijk geworden naar aanleiding van een interview bij meerdere 
aangesloten diaconieën dat de gekozen opzet in 2009 niet meer volledig aansluit 
bij de behoeften en ontwikkelingen in de maatschappij. Daartoe is besloten om 
begin 2014 een nadere informatie sessie te houden met behulp van een 
organisatiedeskundige. Naar aanleiding van de verkregen kennis uit de 
informatieronde diaconieën, de rapportage van de organisatiedeskundige en 
meerdere klankbordbijeenkomsten is besloten een nieuw convenant te schrijven 
en te kiezen voor een andere wijze van organiseren, sturen en samenwerken. 
 
Samenstelling Projectgroep Convenant: 
Wim van Ree – secretaris DPZ 
Fokke van Dalen – lid stuurgroep DPZ en voorzitter werkgroep werk en inkomen 
 

Versie 1.0: Convenant uit 2009  
Versie 2.0: 19/6-’14 Basis opzet convenant 2014 

Versie 2.1: 2/7-‘14 aanpassingen projectgroep  
Versie 2.2: 9/7-‘14 aanpassingen werkgroep W&I en hfst 6. 
Versie 2.3: 17/7-’14 tekstcorrecties en bijlage Noodfonds 
Versie 2.4: 16/9-’14 en 7/10-’14 tekstcorrecties Stuurgroep 
Versie 2.5: 22/10-’14 aanpassingen Gemeenschapskringen 
Versie 2.6: 6/11-’14 opmerkingen klankbordgroep en diaconieën 
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HOOFDSTUK

ER 1 Hier en Nu 

1.1 Inleiding en terugblik 

Op 27 oktober 2009 is het Diaconaal Platform Zwolle (hierna te noemen DPZ) 

officieel van start gegaan met de ondertekening van het convenant. Daarna was 

er halfjaarlijks een bijeenkomst met een huishoudelijk gedeelte en een 

thematisch onderwerp. 

In het voorjaar 2012 hebben de voorzitter en de secretaris van het Platform een 

tiental aangesloten diaconieën bezocht. Het verslag hiervan is weer te vinden in 

het boekwerk ‘Diaconaat, ingrediënt of deel van de taart?’.  

In 2013 heeft de stuurgroep van het DPZ zich bezonnen over de toekomst. 

Daarvoor is de klankbordgroep geraadpleegd en heeft de stuurgroep zich verder 

georiënteerd met behulp van een extern adviseur. Na een periode van pionieren 

dient nu het DPZ  verdere groei door te maken om zich meer professioneel te 

kunnen opstellen. De diaconieën zijn gevraagd een enquête in te vullen. Deze 

enquête is besproken in de klankbordgroep van het Platform van 27 maart 2014. 

De uitslag van de enquête dient als (her)start van de activiteiten van het 

Platform. Verder heeft het geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen. 

De diaconieën die hebben gereageerd vinden het DPZ  waardevol en belangrijk. 

De laatste jaren echter was de communicatie onvoldoende. De betrokkenheid en 

de informatiestromen dienen daarom te worden verbeterd. 

 

 

1.2 Toekomstgericht 

Het verbinden van de verschillende diaconieën en een goede onderlinge 

communicatie zal een kernactiviteit moeten zijn. Binnen de kerken is er veel 

kennis over bepaalde zaken waarvan men onderling geen weet heeft. De 

aanwezige kennis kan via het systeem van halen en brengen voor andere 

diaconieën worden aangewend. Kerken kunnen onderling worden verbonden 

d.m.v. kortlopende projecten.  

Het DPZ  kan kerken onderling verbinden. Niet alleen op projectmatige basis, 

gestructureerde ingerichte basis middels Profielen maar ook op geografische 
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basis. In of voor een bepaalde wijk kunnen activiteiten worden ontplooid met het 

oog op het belang en welzijn van die wijk. Daarbij kan het DPZ  een 

aanjaagfunctie vervullen. Daarbij is zij niet alleen een schakel tussen de kerken, 

maar zij vervult ook een brugfunctie tussen kerk en samenleving.     

Verder zal het DPZ  de reguliere contacten zowel formeel als informeel 

stimuleren d.mv. bijeenkomsten van de klankborgroep, toerustingsavonden e.d. 

Doel van het DPZ  dient om voortdurende groei en borging te vinden in het 

ondersteunen van individueel opgestarte- dan wel gezamenlijke lopende 

initiatieven.  

 

 
Groeimodel volgens “Demming”. 

 

Deze voortdurengroei vindt jaarlijkst plaats in de eerste klankbordbijeenkomst 

van het kalenderjaar alwaar rapportages van de stuurgroep en Profielen over het 

afgelopen jaar voorzien worden van doelen voor het nieuwe jaar (zie bijlagen 

voor concept model agenda hoofdstuk 7.2). 
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HOOFDSTUK 

2 Visie en Missie.  

2.1 Visie 

Het DPZ  is in navolging van Christus voor ieder die verblijft in de gemeente  de 

verbinding op het gebied van barmhartigheid, omzien en gerechtigheid voor hen 

die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede, uitsluiting en 

daardoor niet meer mee kunnen doen.  

 

2.2 Kerntaak 

Het DPZ  ziet het als een kerntaak om de verbindende schakel te zijn tussen 

kerkelijke-, maatschappelijke-, vrijwillige- en gemeentelijke organisaties op het 

gebied van diaconaal-, sociaal- en maatschappelijk werk.   

Het DPZ streeft samenwerking tussen kerken na doch houdt voor ogen dat elke 

aangesloten kerk zijn eigen identiteit bewaart. 

 

2.3 Missie 

Het DPZ  geeft vorm aan zijn visie door de stem van de zwakkere in de 

samenleving te versterken. Het DPZ geeft steun aan hen die hulp behoeven, niet 

gehoord of weg gezet worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken. 

Het DPZ betrekt de sterkere in de samenleving bij het verbeteren van de situatie 

van de zwakkere in de samenleving en verbindt daartoe organisaties met elkaar. 

Het DPZ doet dit door het initiëren van samenwerking tussen organisaties, het 

opstarten van activiteiten en het uitvoeren van projecten.   

Het DPZ  is klankbord voor kerken en gesprekspartner van gemeente en 

maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. 

 

2.1 Doelen 

Het DPZ vertaalt zijn visie, kerntaak en missie concreet naar de volgende doelen: 

 Verbindende schakel zijn voor kerkelijke organisaties,  diaconieën, sociale-,  

maatschappelijke- of gemeentelijke organisaties; 

 Stimuleren van sociale- en diaconale hulp voor de Zwolse samenleving; 
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 Ontwikkelen van nieuwe initiatieven op gebied van diaconaal en sociaal 

handelen; 

 Klankbord zijn voor uitwisselen van kennis op sociaal, diaconaal en 

maatschappelijk terrein tussen de aangesloten kerkelijke diaconieën; 

 Het signaleren naar de aangesloten diaconieën van ontwikkelingen op 

sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein; 

 Het signaleren van knelpunten en/of nood in de Zwolse samenleving; 

 Stimuleren van diaconieën bij initiatieven op wijkniveau; 

 Contacten onderhouden met derden (individu en/of organisatie) die 

bijdragen tot aandacht en verbetering voor de zwakkere in de samenleving; 

 Visualiseren van de activiteiten van het DPZ  middels moderne sociale media; 

 Het beheren van een noodfonds ten behoeve van armoede in de breedste zin 

van het woord. Uit dit noodfonds kunnen op basis van criteria enkelvoudige 

kleine donaties gedaan worden; 

 Het initiëren van de werken van barmhartigheid zoals deze benoemd zijn in 

Mattheus 25. 
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HOOFDSTUK 

3  Basis afspraken  

3.1 Rechtsvorm 

Het DPZ  werkt als “Interkerkelijk Platform” waarbij de aangesloten diaconieën in 
een convenant afspraken maken over wederzijdse verantwoordelijkheden. 
 

 

3.2 Deelnemers 

Kerkelijke diaconieën die de visie, kerntaken, missie en doelen van het DPZ  
onderschrijven en aangesloten zijn als geloofs- of levensbeschouwelijke 
gemeenschap. 
 

 

3.3 Samenwerkingsverbanden 

Het DPZ  zoekt naar samenwerkingsverbanden met diaconale organisaties en 
welzijnsorganisaties. 
 

 

3.4 Begrippen 

Het DPZ  verstaat onder: 

 Diaconie: vanuit christelijk gedachtengoed de dienst van de sociale hulp aan 

mensen verlenen. 

 Diaken: Een in de protestantse/gereformeerde traditie aangewezen persoon 

voor een bepaalde tijd die als hoofdtaak heeft het uitoefenen van diaconale 

taken of in de katholieke traditie een gewijde clerus die een permanente 

aanwijzing diaconie heeft. 

 Armoede: Onvoldoende materiële, culturele of sociale middelen waardoor 

mensen zijn uitgesloten of achtergesteld zijn in de samenleving. 

 Profiel: Een samengestelde groep van mensen binnen de organisatie van het 

DPZ  welke gedurende een benoemde zittingstermijn actief is (hfst 5). 
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4 Besturing en Diaconaal Beraad 

 

4.1 Inleiding 

In de gemeente  kent het DPZ  op hoofdlijnen een aantal participanten. Deze 
participanten zijn: 

 Burgemeester en wethouders en gemeenteraad met de door haar 
ingerichte organisatie; 

 De klankbordgroep van aangesloten kerken DPZ ; 

 De maatschappelijke-, professionele- en vrijwilligers organisaties in de 
doelgroep; 

 De kerken met haar gemeenteleden en parochianen. 
 
Het DPZ  wil met elk van deze participanten samen werken. Daartoe heeft het 
DPZ  haar organisatie zodanig ingericht dat deze samenwerking kan plaats 
vinden. Dat betekent voor haar structuur van werken een drieslag in: 

 Bestuursvorm genaamd de stuurgroep (hfst 4.2); 

 Contacten met de aangesloten leden genaamd het Diaconaal Beraad (hfst 
4.3); 

 De Profielen (hfst 5). 
 

 

4.2 STUURGROEP 

4.2.1 Taken en verantwoordelijkheid 
 De stuurgroep vormt het algemeen bestuur van het DPZ; 
 De stuurgroep vertegenwoordigt het DPZ naar buiten toe; Zij treedt 

daarbij op namens de aangesloten kerkelijke diaconieën, conform 
afspraken welke zijn vastgelegd in het convenant. 

 Voorzitter en secretaris zijn aanspreekpunt voor het DPZ  en fungeren 
binnen de stuurgroep als een dagelijks bestuur; 

 De stuurgroep initieert activiteiten waarbij het Diaconaal Beraad wordt 
geraadpleegd. 

 
 
 
4.2.2.Samenstelling:  
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De stuurgroep bestaat uit tenminste 5 leden, werkend namens de deelnemende 
gemeentes/ diaconieën 

- 1 uit de G- diaconieën * 
- 1 uit de Protestantse Gemeente  (PGZ) 
- 1 uit de Rooms Katholieke Parochie 
- 1 uit de Evangelische Gemeente 
- 1 uit overige kerken of aan DPZ gelieerde organisaties 

 

(* De G-diaconieën zijn een overlegorgaan tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerken 

Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken van ). 

 
4.2.3 De stuurgroep wordt ondersteund door een functionele voorzitter en/of 
door een secretaris die het dagelijks bestuur vormen. 
Het dagelijks bestuur heeft frequent overleg met de gemeente  of diens 
vertegenwoordigers. 
 
4.2.4 Elk stuurgroeplid heeft een Profiel als Profiel en verantwoordelijkheid. 
 
4.2.5 Benoeming van leden van de stuurgroep vindt plaats door het Diaconaal 
Beraad. De stuurgroepleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, zij 
kunnen maximaal 2 maal worden herbenoemd.  
 
4.2.6 Besluitvorming 
Alle besluiten binnen de stuurgroep worden genomen bij een meerderheid van 
tenminste vier stemmen (van leden van de stuurgroep). Ingrijpende wijzigingen 
worden te allen tijde voorgelegd aan het Diaconaal Beraad. 
 
 

4.3 Diaconaal Beraad 

4.3.1. Taken:  
- Heeft besluitbevoegdheid over voorgelegde voorstellen (zie voor 

stemverhouding hfst 5.9.2); 
- Meedenken, ideeën inbrengen en adviseren bij voorstellen van de 

stuurgroep; 
- Uitwisselen van informatie met andere leden; 
- Kennisoverdracht tijdens bijeenkomsten; 
- Antenne – en/of signaalfunctie naar wat er speelt op sociaal-, diaconaal- 

en /of maatschappelijk gebied in de Zwolse samenleving;  
- Het leggen van persoonlijke contacten waardoor een wisselwerking gaat 

ontstaan;  
- Het stimuleren van diaconale en maatschappelijke deskundigheid onder 

andere d.m.v. het bijhouden van literatuur en onderlinge uitwisseling van 
informatie en ontwikkelingen op het terrein van diaconaat en 
aanverwante zaken; 

- Verbinding leggen tussen diaconaat en pastoraat; 
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- Het vinden van deelnemers voor de Profielen; 
- Het actief delen en meedelen van diaconale activiteiten in de eigen 

gemeente of aanpalende kerk. 
 
4.3.2. Samenstelling: Iedere deelnemende kerkelijke organisatie of parochie aan 

het DPZ  kan 1 lid leveren per zelfstandige kerk of (wijk)diaconie 
(plus vaste vervanger). Leden dienen bij voorkeur een ‘spin in het 
web’ positie in de eigen kerk te hebben, zodat er korte lijnen zijn 
om informatie en vragen snel door te kunnen spelen. 

  
 Maatschappelijke organisaties 

Facultatief kunnen maatschappelijke organisaties met 1 
vertegenwoordiger toehoorder zijn bij het Diaconaal Beraad met 
dien verstande dat deze geen stemrecht genieten. 

 De stuurgroep meldt de deelname van een maatschappelijke 
organisatie vooraf met het verzenden van de agenda Diaconaal 
Beraad. 

 
4.3.3. Middelen: het Diaconaal Beraad zal 3 maal per jaar vergaderen op  

uitnodiging van de stuurgroep of wanneer minimaal 5 of meer  
leden van de klankbordgroep hier om verzoeken.  
 

 

4.4 Contributie 

4.4.1  Jaarlijks wordt contributie geheven bij de aangesloten deelnemende  
kerken in het tweede kwartaal van elk kalenderjaar. 
 

4.4.2 De hoogte van de contributie is € 30,00 per jaar (2014) en wordt jaarlijks  
hernieuwd vastgesteld in de eerste klankbordbijeenkomst van het 
nieuwe kalenderjaar. 

 
4.4.3 De stuurgroep DPZ  zal jaarlijks het financieel verslag  

presenteren over haar inkomsten en uitgaven in de eerste 
klankbordbijeenkomst van het nieuwe kalenderjaar. Het betreft 
hier geen verslaglegging van noodfondsen of dergelijke. 

 
4.4.4 De inning en de financiële verslaglegging contributie is belegd bij de  

secretaris van het DPZ . 
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5 Profielen 

5.1 Inleiding 

Profielen zijn actieve groepen van diaconale vertegenwoordigers welke zich  
richten op omschreven doelen en binnen het DPZ . 
 
Alle Profielen brengen jaarlijks een summier verslag van het afgelopen jaar 
uit voorzien van gestelde doelen voor het nieuwe kalenderjaar. De Profielen 
rapporteren deze naar de secretaris stuurgroep DPZ  voorafgaande eerste 
klankbordbijeenkomst van het nieuwe kalenderjaar. 
Alle Profielen zijn vast ingericht in de organisatie vorm. Wisselingen van  
leden kan optreden bij wijziging van de aanstelling als diaken.  
 
 

5.2 Profiel Zorg en Welzijn 

Doel: Het volgen van ontwikkelingen en veranderingen in het 
publieke domein; met name de consequenties ervan voor 
de Zwolse situatie. Daarbij voorstellen doen hoe de kerk op 
deze ontwikkelingen kan reageren en anticiperen. Het 
gevraagd en ongevraagd informeren, ondersteunen en 
adviseren van de stuurgroep, de andere werkgroepen en 
de vertegenwoordigers van het DPZ  in overlegorganen 
met betrekking tot deze ontwikkelingen. 

 
 Dit Profiel dient zich onder andere ten doel te stellen stuur- 

en klankbordgroep te informeren over de veranderingen 
op het gebied van wetgeving, participatie, wonen, welzijn 
en zorg met nadruk op veranderende gemeentelijke 
verantwoordelijkheden. 

 
Bevoegdheden: Namens het DPZ  naar buiten optreden richting 

overheidsinstanties e.d. als informatie vragende partij en 
als intermediair tussen kerken en stuurgroep en Diaconaal 
Beraad. 
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5.3 Profiel Diaconie 

Doel: Het volgen van ontwikkelingen in de aangesloten kerken 
van het DPZ . Inventariseren wat de behoefte is op het 
gebied van kennis en ervaring ten aanzien van het 
doelgebied op diaconaal werk. Het gevraagd en 
ongevraagd informeren, ondersteunen en adviseren van de 
stuurgroep. Tevens is een inventarisatie van kennis van 
individuele kerken een doel om onderlinge dienstbaarheid 
te activeren.  
Het werkgebied is vooral gericht op een goede 
communicatie tussen stuurgroep, Diaconaal Beraad en 
aangesloten kerken DPZ . Frequent vindt overleg plaats 
met de aangesloten kerken. Parallel kan acquisitie plaats 
vinden naar niet aangesloten kerken DPZ . 

 
Deze Profiel dient zich ten doel te stellen goed op de 
hoogte te zijn van de diaconale kennis bij haar aangesloten 
leden. 

 
Bevoegdheden: Namens het DPZ  communicatief optreden als intermediair 

tussen kerken en stuurgroep en Diaconaal Beraad. 
 

 

5.4 Profiel Projecten 

Doel: Het opvolgen, vormgeven en voorbereiden van vragen en 
uitwerkingen uit de klankbordgroep, stuurgroep of 
aangesloten kerken DPZ . De projectgroep heeft een vast 
aangesteld stuurgroep lid die afhankelijk van de 
vraagstellingen, voorbereidingen of onderzoeken tijdelijk 
projectgroep leden aan haar project toevoegt.                                                                        
De projectgroep rapporteert frequent per project haar 
aangegane en afgesloten activiteiten aan de secretaris van 
het DPZ  middels een weergave van voortgang en 
resultaten. 
Projecten dient specifiek omschreven te zijn, beperkt van 
omvang te zijn, uit te voeren zijn en binnen een tijdslimiet 
haalbaar te zijn. 

 
Bevoegdheden: Namens het DPZ  opdrachten uitwerken en zorgdragen 

voor verbinding tussen kerken of maatschappelijke 
organisaties.  
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5.5 Profiel Communicatie 

Doel: Het informeren van aangesloten leden DPZ  met betrekking 
tot ontwikkelingen, besluitvorming en verslaglegging.  De 
Profiel bestaat uit bijeenkomsten waarbij geregeld 
werkafspraken tussen de webbeheerder van de website en 
de secretaris van het DPZ  gemaakt worden.                                

 
Bevoegdheden: Verslaglegging en publicatie middels social media zoals 

website, facebook of anderszins. 
 Vorm geven en actueel houden van de website 

www.diaconaalplatform.nl 
 
 

5.6 Profiel Wijk- en Gemeenschapskringen 

Doel: Het coördineren van kerkelijke hulpverlening in wijken 
aangevuld met plaatselijke vrijwilligers of maatschappelijke 
organisaties. 
Afstemmen van projecten op wijkniveau en terugkoppeling 
van geslaagde projecten in de Zwolse samenleving. 

 In kaart brengen- en houden van de sociale vraagstukken in 
de verschillende wijken. 

 
Bevoegdheden: Contacten leggen met hulpverlenende instanties en 

dergelijke en het in kaart hebben van belanghebbenden en 
betrokkenen.  
Verbindingen leggen in wijken tussen organisaties, 
diaconieën, vrijwilligers en bewoners. 

 Namens het DPZ  communicatief optreden als intermediair 
naar kerken en stuurgroep en Diaconaal Beraad.  

 
  

5.7 Profiel Noodfonds 

Het DPZ  beoogd een kerkelijk noodfonds en heeft ten doel  
dit in de loop van 2015 vorm te geven. 
 
  

5.8 Inrichting Profielen 

5.8.2. Samenstelling Ieder Profiel bestaat uit 3-8 leden. 
De leden dienen betrokken christenen te zijn uit de volle 
breedte van de achterban. Daarbij is het niet direct van 
belang of het ambtsdragers zijn of niet.  
In ieder Profiel neemt een lid van de stuurgroep deel welke 
de communicatie naar de stuurgroep verzorgt.  Het 

http://www.diaconaalplatformzwolle.nl/
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stuurgroeplid hoeft niet per definitie de voorzitter of 
secretaris van de Profiel groep te zijn. 

 
5.8.3.Middelen: De Profielen zullen als groep zoveel samenkomen als nodig 

wordt geacht. 
 
5.8.4.Besluitvorming: Alle besluiten van de werkgroepen worden genomen bij  

meerderheid van stemmen. 
5.8.4.1 Besluitvorm kan door de stuurgroep herroepen worden op orde  

van bovenliggend belang. 
5.8.4.2 Een Profielgroep kan zich op elk besluit beroepen bij het  

Diaconaal Beraad. Deze heeft in stemming het laatste  
Oordeel conform 5.9.2. 
 

 

5.9 Slotbepalingen 

5.9.1 Convenant 
Voor besluiten over wijzigingen van dit document dienen tenminste 75% van de 
deelnemende kerkelijke gemeenten of diaconieën, die het convenant hebben 
ondertekend op aangeven van de stuurgroep DPZ  schriftelijk akkoord te geven. 
Wanneer voor een aangeven termijn van vier weken het voornoemde quorum 
niet middels schriftelijke reactie behaald is, kan ten aanzien van het ingediende 
voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering Diaconaal 
Beraad. Deze bijeenkomst Diaconaal Beraad dient tenminste vier weken later 
wordt gehouden dan de termijnstelling quorum.   
 
5.9.2 Overige besluitvorm 
Besluiten worden doorgevoerd na goedkeuring van minimaal 75% van de 
aanwezige participerende kerkelijke gemeentes of diaconieën die zijn 
vertegenwoordigd in het Diaconaal Beraad. 
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6 Bijlagen 

6.1 Model organisatievorm 

 

 
 
 

6.2 Basisagenda Diaconaal Beraad bijeenkomst start kalenderjaar 

1) Opening 
2) Mededelingen 
3) Verslag en acties vorige bijeenkomst 
4) Financieel verslag en vaststellen contributie DPZ  
5) Jaarverslag stuurgroep en profielen 
6) Doelstellingen voor het komende jaar 
7) Facultatieve invulling door de stuurgroep 
8) Rondvraag en sluiting 

.       
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6.3 Addendum Noodfonds 

In 2015 toe te voegen (zie hfst 5.7) 
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7 Samenwerkingsdocument 

7.1 Kerkelijke samenwerking 

De diaconie van de ……………………………………… kerk te , vertegenwoordigd door 

……………………………………………….. , hierna te noemen  

“ betrokken kerkelijke gemeente/diaconie“; 

 
en 
 
Diaconaal Platform Zwolle, vertegenwoordigd door ……………………..……………, 

hierna te noemen “DPZ” ; 

 
komen het volgende overeen: 
 

1. DPZ laat zich leiden door het Convenant DPZ . Dit document maakt 
onderdeel uit van dit convenant. 
 

2. DPZ is verantwoordelijk/bevoegd mede namens betrokken kerkelijke 
diaconie besprekingen te voeren met de burgerlijke gemeente en andere 
maatschappelijke en diaconale organisaties, zodat deze organisaties één 
aanspreekpunt namens de aangesloten diaconieën hebben. 

 
3. DPZ zal betrokken kerkelijke diaconie regelmatig informeren over de 

gevoerde gesprekken met externe partijen, genoemd onder twee. 
 

4. DPZ zal betrokken kerkelijke diaconie regelmatig informeren over de 
bestaande situatie en  ontwikkelingen op het gebied van sociale – en  
maatschappelijke zorg in . 

 
5. De betrokken kerkelijke diaconie zal (bij voorkeur) een 

vertegenwoordiger afvaardigen naar de klankbordgroep van het DPZ 
(met mogelijke vervanger). 
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6. De betrokken kerkelijke diaconie zal binnen (publicaties van) haar eigen 
gemeente op een ondersteunende wijze informatie over en berichten van 
het DPZ vermelden. 
 

7. De betrokken kerkelijke diaconie zal het DPZ informeren over haar 
maatschappelijke -, sociale- en diaconale activiteiten binnen de gemeente 
. 

 
8. De betrokken kerkelijke diaconie zal er naar streven om relevante kennis 

en ervaring uit de eigen achterban beschikbaar te stellen ten behoeve 
van (Profielen van) het DPZ.  

 
9. De betrokken kerkelijke diaconie behoudt zich het recht voor om haar 

medewerking, zowel in financiële zin als anderszins, te onthouden aan 
activiteiten die niet haar instemming hebben en dit zal in overleg wel/niet 
naar buiten toe worden gecommuniceerd. 
 

10. Door ondertekening van dit document vervallen de voorgaande 
overeenkomsten DPZ (o.a. convenant 2009) uit voorgaande jaren.  

 
 
 

7.2 Ondertekening 

 
Namens Kerkelijke Gemeente/Diaconie van…………………………………………..   

Naam en eventuele funtie: …………………………………………………………………….    

Datum: …………………………….     

    Ondertekening: 

 

 

 

Namens DPZ ……………………………………………………….. 

Naam en functie: …………………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………… 

    Ondertekening: 

 


