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1.Voorwoord 

In de periode na de oprichtingsjaren (2006) van het Diaconaal Platform Lansingerland 

(DPL) bestaat er onder de leden een behoefte om de feitelijke rol van het platform te 

kunnen definiëren en om de meerwaarde van het platform meer inzichtelijk te hebben. 

Dit document is bedoeld om de huidige profilering van het DPL meer helder te krijgen 

en om historisch besef van de rol van het DPL in de gemeente Lansingerland te 

verduidelijken en bevorderen. Als gevolg van de wisselende samenstelling van besturen 

en kerkelijke afvaardiging naar het platform blijkt het nuttig te zijn om een kerndocument 

over achtergrond en functioneren van het DPL op te stellen.  Het DPL heeft veel goede 

zaken voorgebracht. Inzicht in de historie van het DPL kan helpen om als betrokken 

leden eenduidig de functie van het diaconaal kerkelijk platform naar de maatschappij 

toe uit dragen. Het document heeft dus als doel helderheid te creëren over de rol het 

DPL in de samenleving en helderheid over de rol die de kerken hebben binnen het 

platform.    

Het scherp hebben van de kerntaken en doelstellingen van het platform werkt 

ondersteunend bij het krijgen van commitment over en weer tussen de leden onderling 

en ten opzichte van burgerlijke gemeente. Daarnaast ook binnen de eigen kerkelijke 

achterban.   

 

2.Wie zijn wij? 

Het Diaconaal Platform Lansingerland (DPL) is een overlegorgaan met een zo breed 

mogelijke vertegenwoordiging van alle kerken in de gemeente Lansingerland en is 

gericht op de plaatselijke samenleving.  Het overlegorgaan heeft geen specifieke 

juridische structuur en kent geen statuten. De leden van het platform vinden elkaar op 

grond van hun gezamenlijke christelijke Bijbelse opdracht en verantwoordelijkheid in de 

samenleving. Naast structurele zitting van de kerken, kan op uitnodiging ook een 

afvaardiging van de burgerlijke gemeente deelnemen in het overleg evenals de 

Adviesraad Sociaal Domein. Op uitnodiging in haar vergadering nemen geregeld 

andere organisaties of instellingen deel aan het overleg. Doel hiervan is om het platform 

zo voeling te laten houden met het sociale-, pastorale- en diaconale werkveld binnen de 

burgerlijke gemeente.  
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 Op dit moment nemen onderstaande kerken deel aan het DKPL: 

 
-RK Parochie, Bergschenhoek  Bergschenhoek 

-Hervormde Gemeente, Bergschenhoek 

-Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Het Baken, Bergschenhoek 

-Wijnstokgemeente, Berkel en Rodenrijs 

-Geref. Kerk De Ark, Berkel en Rodenrijs 

-Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk De Bron, Berkel en Rodenrijs 

-Hervormde Gemeente, Berkel & Rodenrijs  

-RK Parochie, Berkel & Rodenrijs 

-Herv. Wijkgemeente Dorpskerk, Bleiswijk  

-Evangelische Gem. Driehoek, Bleiswijk 

-Gereformeerde Kerk Open Hof, Bleiswijk  

-Hervormde wijkgemeente Het Anker, Bleiswijk 

-RK Parochie, Bleiswijk 

 

3.Doelstelling 

De belangrijkste doelstellingen van de gezamenlijke kerken verenigd in het diaconaal  
platform Lansingerland (DPL):  
 

 Opdracht. Vanuit een eenduidige stem van de kerken een krachtige uitstraling 
zijn van de Bron van waaruit ons diaconale werk plaatsvindt;  De vaderliefde van 
God voor zijn volk en onze naasten, ongeacht hun achtergrond. Gezamenlijk 
optrekken in het platform is krachtiger dan de som der delen.  

 Praktisch. Het beter kunnen verwezenlijken van de gezamenlijke diaconale 
opdracht die Jezus Christus ons gegeven heeft: de dienst van barmhartigheid en 
gerechtigheid, evenals de zorg voor het behoud van de schepping. Deze 
opdracht houdt het volgende in: het zich inzetten voor wie lijden onder armoede, 
onrecht, achterstelling en ziekte. Mensen buiten de kerk bereiken. 

 Critical friend. Het beter invullen van de rol van “critical friend” richting de 
burgerlijke gemeente van Lansingerland over relevante maatschappelijke 
thema's en vraagstukken die de samenleving raken vanuit bijbels perspectief 
en/of de hierboven geformuleerde diaconale opdracht. Dit kan inhouden dat een 
krachtig geluid vanuit het Platform richting  burgerlijke gemeente zal klinken 
indien het beleid van de burgerlijke gemeente strijdig is met de diaconale 
opdracht.  

 Kracht bijzetten. Meer bereiken op belangrijke maatschappelijke thema's die de 
hele lokale samenleving aangaan door gezamenlijk op te trekken en door 
samenwerking in meest praktische zin.   
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4.Kerntaken 

Om de organisatiegraad van de kerken van Lansingerland beter te kunnen benutten zijn 
kerntaken van het Diaconaal Platform Lansingerland (DPL) geformuleerd: 
 
Kerntaken DPL: 

 Bevordering van onderlinge kennisgeving van activiteiten. 
 

 Bevordering van onderlinge betrokkenheid en vrijwillige samenwerking op 
diaconaal vlak en tussen kerken onderling. 

 

 Het bestendigen van bestaande initiatieven die voortgekomen zijn uit / of tot 
stand gekomen zijn door medewerking van het Diaconaal Platform Lansingerland 

 

 DPL is een kennisbank en vraagbaak in het sociale domein ten dienste van 
diaconale werkzaamheden in de eigen kerkelijke gemeente en in de 
samenleving.  

 

 Een geloofwaardig gesprekspartner zijn richting burgerlijke gemeente van 
Lansingerland op het sociaal domein. 

 

 Het gecoördineerd en accuraat inspelen op hulpvragen uit de samenleving of bij 
rampen indien hier noodzakelijkheid voor wordt gevoeld door de leden van het 
platform. 

 

 Het inzichtelijk houden van het netwerk van organisaties en instellingen die deel 
uitmaken van het sociaal domein binnen Lansingerland. 

o -fris blijven 
o -samenwerken 
o -kwaliteit bevordering 
o -doorverwijzing 
o -afstemming 

 

5.Historisch perspectief 

5.1 Tijdlijn 

De oorsprong van het kerkelijk overlegorgaan zoals dat nu bekend is als Diaconaal 
Platform Lansingerland gaat terug tot 2006. Voortgekomen uit vraagstukken rondom de 
in voering van de WMO zagen kerken vanuit Lansingerland daar hun taak in de bredere 
samenleving. Sinds die tijd is er behoefte om over de eigen gemeente grenzen heen te 
kijken en te zoeken naar versterking en inspiratie voor de vervulling van onze 
gezamenlijke diaconale opdracht.     
 
Het aantal deelnemende diaconieën is in de loop van de tijd uitgebreid tot een hoge 
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organisatiegraad van maar liefst 13 deelnemende kerken uit gemeente Lansingerland. 
Het platform vertegenwoordigd daarmee een zeer groot deel van de kerkelijk 
meelevende samenleving binnen de dorpskernen Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en 
Bergschenhoek.  
 
Onderstaand een beperkte weergave in de tijd van initiatieven die ontstaan zijn uit 
samenwerking of gestart zijn met medewerking van de diaconieën die verenigd zijn in 
het DPL. 
 
De tijdlijn in het kort. 
 
 
2006  Invoering WMO,  kerken starten gezamenlijk diaconaal overleg 
2013  Oprichting van het noodfonds (Stichting Noodhulp Lansingerland) 
2014  Opstart uitgiftepunt Voedselbank Lansingerland 
2015  Oprichting Schuldhulpmaatje Lansingerland  (SHM) 
2016  Ondersteuning oprichting stichting Pand58 
2017  Oprichting Job Hulpmaatje (JHM) 
2017  Oprichting Parentshome (ondersteunde functie vanuit DPL; gestopt 2018) 
 

5.2 Succesvolle initiatieven 

5.2.1 Het noodfonds 

 

Stichting Noodhulp Lansingerland. 

Het noodfonds is voortgekomen uit Stichting Noodhulp Lansingerland. De stichting is 

opgericht in 2013 door 8 kerken uit Lansingerland, de gemeente Lansingerland en 3B 

wonen. Deze leveren allen jaarlijks een financiële bijdrage om de kas van het 

noodfonds te vullen. Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 vrijwilligers die 2x per 

jaar samenkomen.  

Noodhulpverlening verloopt altijd via een hulpverlenende instantie die een 

aanvraagformulier moet indienen bij de gemeente. Personen kunnen dus niet 

rechtstreeks een verzoek om hulp neerleggen bij de gemeente. Wanneer de hulpvraag 

wordt gehonoreerd wordt aan het fonds gevraagd het bedrag over te maken aan de 

hulpverlenende instantie, die het verder afhandelt. 

Er zijn een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van financiële hulp: 

1. Inwoner Lansingerland met acute noodsituatie 

2. Hulp is op korte termijn nodig 

3. Voorliggende wettelijke voorzieningen zijn niet of niet tijdig beschikbaar 

4. Eénmalige hulp 

5. Er moet een onderbouwende rapportage beschikbaar zijn 

6. Maximaal €500,-  
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Zie voor meer informatie over de Stichting Noodhulp Lansingerland het jaarverslag 

verkrijgbaar bij het bestuur   

 

Het bestuur van de Stichting doet geregeld een oproep aan de diaconieën van de 

aanwezige kerken om  geld te (blijven) doneren aan stichting Noodhulp Lansingerland.  

Als structurele vorm kan wellicht worden gedacht aan het opnemen van de stichting in 

het collecterooster van de kerken. Om blijvend aan de financiële uitdaging te kunnen 

voldoen vraagt de stichting ook om stichting Noodhulp Lansingerland onder de 

aandacht te brengen bij andere potentiële geldschieters. Het valt namelijk niet mee om 

voldoende geld binnen te krijgen. Hier moet zeer veel moeite voor gedaan worden 

 

Resultaten 

Het aantal hulpaanvragen lag een paar jaar terug, ten tijde van de crisis, wat hoger dan 

nu. Toch wordt er ook nu jaarlijks nog rond de €5000 uitgekeerd aan mensen in nood. 

 

Welk type hulp 

Vaak acute hulp wanneer bv. niet voldoende geld aanwezig is om eten te kopen, 

dreigende huisuitzetting, voorkomen van afsluiting van gas, de aanschaf van een fiets 

om bij school te komen. 

Er is nog een link met de organisatie Schuld Hulpmaatje. Deze loopt via het 

maatschappelijk werk.  

 

Contact 

De Stichting Noodhulp Lansingerland heeft de ANBI status en heeft een eigen website 

www.noodhulplansingerland.nl  

U kunt voor nadere informatie ook contact opnemen met de diaconie binnen uw 

gemeente. 

  

http://www.noodhulplansingerland.nl/
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5.2.2 Schuld HulpMaatje (SHM) 

 

Oprichting:   Schuldhulpmaatje Lansingerland  (SHM) is opgericht in april 2015. 

 

Schuldhulpmaatjes aan het werk  

Kent u ze ook? Mensen die met hun handen in het haar zitten vanwege grote financiële 
problemen. Mensen die daardoor in een maatschappelijk isolement dreigen te raken. 
Mensen die soms de wanhoop nabij zijn? 
Gecertificeerde schuldhulpmaatjes zijn aan het werk en voorzien in een behoefte 
binnen Lansingerland. Een schuldhulpmaatje is een vrijwilliger die tijd en een warm hart 
heeft. Een warm hart om de zorgelijke financiële situatie van een man, vrouw of gezin 
om te buigen naar een situatie waarin weer ruimte komt om te “leven”. Kern is het 
begeleiden en tot steun zijn van de ander. Om dit op een goede en adequate wijze te 
doen worden de schuldmaatjes opgeleid en begeleid. 
Een achttal diaconieën van de kerken in Lansingerland hebben zich verenigd in de 
stichting SchuldHulpMaatje Lansingerland (SHM). Deze stichting werkt op haar beurt 
weer samen met de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. 
 
Nadere informatie kunt u krijgen bij de coördinatoren SHM Lansingerland. Oa .via 
info@shm-lansingerland.nl   
Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen via uw diaconie. 

 

5.2.3 Job HulpMaatje (JHM) 

JobHulpMaatje 

Het verliezen van een baan is heftig en valt vaak zwaar, zowel financieel als 
emotioneel. En soms hebben mensen een baan, maar zitten ze niet op hun plek. Een 
vrijwilliger van JobHulpMaatje kan dan helpen om een stap dichter bij passend werk te 
komen. JobHulpMaatje wil samen met vrijwilligers, gemeentes en lokale bedrijven 
verschil maken in de samenleving. Dit wordt gedaan door coaching, educatie en training 
op het gebied van werk en financiën. Onze passie is om werkzoekende te helpen bij het 
zoeken naar (passend) werk en hen te ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt.  
 

De diaconieën van vijf kerken in Lansingerland hebben zich bij oprichting in december 

2017 middels een intentieverklaring verbonden aan het JobHulpMaatje project. 

JobHulpMaatje werkt sinds 2017 in ca 10 Nederlandse steden al met succes. Het is een 

mailto:info@shm-lansingerland.nl
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vrijwilligersorganisatie en concurreert niet met officiële instanties of andere organisaties, 

maar vult aan waar nodig.   

JobHulpMaatje onderscheidt zich door een alomvattende en individuele aanpak. 

Gecertificeerde vrijwilligers helpen graag met een steuntje in de rug om weer mee te 

kunnen doen in de samenleving. Daarbij wordt samengewerkt met de Gemeente 

Lansingerland, werkgevers en SchuldHulpMaatje, dat ook al actief is in Lansingerland. 

In 2013 werd door Stichting Noodhulp Lansingerland al een noodfonds opgericht om 

financieel bij te kunnen bijdragen bij urgente financiële probleemsituaties in 

huishoudens. Samen met SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje is nu een compleet 

vangnet ontstaan om inwoners van Lansingerland te helpen en om te voorkomen dat er 

(nieuwe) financiële problemen ontstaan. 

Het vinden van een betaalde baan helpt enorm bij het oplossen van schulden en 
achterstanden. JobHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, 
Kansfonds, gemeentes en lokale bedrijven. Meer informatie https://jobhulpmaatje.nl 
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5.2.4 Betrokkenheid & connecties overige organisaties 

5.2.4.1 Parents Home 

Parentshome -opgericht in 2017 – gestopt 2018.  

Doel van een Parents Home 

 

Het Parents Home is bedoeld als tijdelijke woonruimte voor een gescheiden ouder of 

een ouder in een scheidingssituatie als overbrugging naar een nieuwe/ stabiele 

woonsituatie. Voor kinderen is het belangrijk dat zij bij scheiding van hun ouders een 

thuis hebben bij beide ouders. 

Een veilig en stabiel thuis is nodig om de volgende stap te kunnen maken in de 

verwerking van deze ingrijpende verandering. Veel gescheiden ouders in Lansingerland 

komen niet makkelijk aan woonruimte in de buurt van hun kinderen. 

De kinderen behouden dan de mogelijkheid om de ouder die het ouderlijk huis verlaat te 

blijven ontmoeten in hun eigen omgeving. Het initiatief is gestart als pilot met een 

looptijd van 3 jaar. Een tussenevaluatie na 1,5 jaar heeft het initiatief niet overleeft. 

Parentshome is een samenwerking geweest tussen Gemeente Lansingerland en 

3Bwonen. Betrokken kerken ondersteunden het initiatief door actieve werving van 

vrijwilligers en ondersteuning van de bewoners voor zover nodig. 

 

5.2.4.2 Pand58  

Doelstelling in één zin: Elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien 

Het doel van de Stichting Pand 58 is het organiseren van activiteiten met een algemeen 

maatschappelijk nut voor inwoners van de gemeente Lansingerland. De stichting is 

opgericht in mei 2016.  De activiteiten zijn vooral – maar niet alleen – gericht op het 

verbeteren van de onderlinge betrokkenheid en leefbaarheid en het vergroten van de 

sociale samenhang tussen inwoners. Zo is er een repair café, een Creatief café, en 

worden de Jobgroepen en trainingen van JobHulpmaatje gefaciliteerd. Ook zijn er 

diverse ontmoetingsactiviteiten gestart. 

Om dit doel te bereiken exploiteert de Stichting onder de naam ‘Pand58’ een 

ontmoetingsplek, waar of waarvandaan deze activiteiten kunnen plaatsvinden.  
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De Stichting laat zich inspireren door een tekst uit de Bijbel, namelijk Jesaja 58 – 

vandaar de naam ‘Pand58’ – en dan vooral de volgende verzen:  

6 Nee, ik wil dat het heel anders gaat! Jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. Bevrijd 

mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer 

onderdrukt wordt. 7 Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je 

huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen! 

8 Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend.”  

Diaconieën van diverse kerken onderhouden een band met de stichting en steunen de 

activiteiten van stichting Pand58 door giften en/of donatie van collecten.   

Er is een website voor actuele informatie:  www.pand58.life 

 

5.2.4.3 Voedselbank Lansingerland 

De voedselbank is geen direct initiatief vanuit de verenigde kerken in het diaconaal 

platform. Vanuit de kerken zijn wel veel vaste vrijwilligers actief bij het uitdelen en voor 

diverse coördinatie taken. Door gebleken noodzaak is er vanuit de regionale organisatie 

in samenwerking met de kerken binnen Lansingerland een voedsel uitdeelpunt 

opgericht in de dorpskern van Bergschenhoek. Distributie vindt plaats vanuit het 

kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Bergschenhoek (Kerkstraat 1). 

Giften en donaties:   Wilt u een gift doen of collecte doneren? Het rekeningnummer 

voor het werk van de voedselbank specifiek in Lansingerland is: 

IBAN NL16 RABO 0143 5526 86  t.n.v.  Diaconie Voedselbank Lansingerland.  

Meer contactgegevens in de bijlage. 

 

5.2.4.4 Kledingbank Lansingerland 

De kledingbank Lansingerland is geen direct initiatief vanuit de verenigde kerken binnen 

het DPL. Kledingbank Lansingerland is opgericht in 2014 door een enthousiaste 

inwoner van Lansingerland. Het initiatief is gestart met een subsidie van gemeente 

Lansingerland. Nu staat er een mooi team bestaande uit ca 12 vrijwilligers. Vele 

honderden mensen uit Lansingerland zijn in de afgelopen jaren geholpen aan kleding 

waaronder veel kinderen.  Meer contactgegevens in de bijlage 1. Of vraag uw diaconie. 
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6. Organisatie van Diaconaal Platform Lansingerland 

6.1 Bestuurlijk 

Het Diaconaal Platform Lansingerland (DPL) is een overleg orgaan met een zo breed 
mogelijke afspiegeling van de gezamenlijke kerken van Lansingerland.  Het DPL is 
geen rechtspersoonlijkheid en kent geen formeel bestuur en statuten. 
De leden vervullen op basis van vrijwilligheid de rol van voorzitter, secretaris, 
penningmeester ten dienste van het DPL.   
 

6.1.1 Vergaderingen 

De leden komen gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar door vooraf samenroepen 
van de vergadering. De leden van het DPL committeren zich vrijwillig tot het sturen van 
de gebruikelijke vertegenwoordiging van 2 (doch minimaal 1) leden uit hun 
kerkgenootschap naar de vergadering van het DPL.  Uitgangspunt is dat voor zover 
haalbaar gestreefd wordt naar leden met een ambtelijke (beslissings)bevoegdheid.  
 
 

6.1.2 Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

Vanuit de ambtelijke diaconale plicht en verantwoordelijkheid van diakenen (en 

incidenteel overige aanwezigen) wordt verwacht dat wanneer informatie vertrouwelijk in 

de DLP-vergadering besproken is, deze informatie ook vertrouwelijk behandeld zal 

worden buiten de DLP-vergadering. Wij maken hier aanspraak op de ambtsbelofte.  

 

6.2 Draagvlak bepaling 

 

6.2.1 Financiëel lidmaatschap 

Ter ondersteuning en ten behoeve van het voortbestaan van het DPL ondersteunen de 

leden het platform met het voldoen van een bescheiden jaarlijkse bijdrage. De hoogte 

van deze bijdrage wordt 1 maal per jaar vastgesteld in de najaarsvergadering voor het 

opvolgende jaar. In bijlage 1 wordt de bescheiden jaarlijkse financiële bijdrage benoemd 

met de benodigde betalingsgegevens. De hoogte van het contributiebedrag is voor alle 

deelnemende kerken gelijk. 
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6.2.2 Acties & activiteiten financieel 

Diaconale ondersteuning bieden is in vele vormen mogelijk, waaronder inzet van 
menskracht of financiële middelen. Wanneer door het DPL als gevolg van ondernomen 
activiteiten, op enig moment aan de aangesloten leden een verzoek voor een financiële 
bijdrage wordt gevraagd zal dit in ALLE gevallen een vrijblijvend karakter hebben. De 
aangesloten leden behouden altijd volledige autonomie om zelf te kunnen beslissen of 
en zo ja in welke vorm een bijdrage of inbreng gedaan kan worden naar draagkracht.    

 

6.2.3 Stemrecht en stemkracht 

Wanneer vraagstukken voorliggen waarvoor stemming duidelijkheid kan bieden over de 
te volgen koers kan na voorbereiding in de vergadering gebruik gemaakt worden van 
stemming als stuurinstrument. Wanneer slechts enkele van de afgevaardigden binnen 
de vergadering zich committeren aan een steunverzoek omdat zij zich betrokken voelen 
en ‘trekker’ van een activiteit willen zijn dan kan een bepaald initiatief toch doorgang 
vinden. Partijen zijn vrij om dit te doen zonder noodzaak van algehele instemming van 
de verzamelde DPL vergadering.  

 

Stemkracht 

Wanneer een onderwerp in de vergadering tot stemming wordt gebracht heeft ieder aan 
DLP deelnemend kerkgenootschap recht op 1 stem in de besluitvorming, ongeacht het 
aantal op de vergadering aanwezige afgevaardigden per aanwezig kerkgenootschap. 

 

6.2.4 Taakstelling binnen eigen gelederen vs. plaatselijke samenleving 

Alle aan het DPL deelnemende kerkgenootschappen zijn vrij om zelf accentverschillen 
te leggen in eigen taakstelling die men voor zichzelf als kerkgenootschap ziet in de 
maatschappij. Zo kan het zijn dat een diaconie voornamelijk een naar eigen achterban 
georiënteerde aanpak voorstaat, terwijl andere diaconieën er uitdaging in zien om meer 
over de eigen kerkmuren heen verbinding te zoeken. Dit moet binnen het DPL mogelijk 
zijn en blijven en mag nooit een aanleiding zijn voor aangesloten kerkgenootschappen 
om zichzelf hierdoor buiten gesloten te voelen of van minder waarde.  Binnen het DPL 
wordt nadrukkelijk gestreefd naar een zo breed mogelijk kerkelijke vertegenwoordiging, 
draagvlak en inbreng in de vergadering. De eigenheid in visies en ervaringen van de 
verschillende deelnemers bij vraagstukken en standpuntbepalingen maken dit DPL tot 
een rijk overlegorgaan ten dienste van onze gezamenlijke diaconale opdracht.   
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6.3 Afvaardiging & Lidmaatschap bepalingen 

De organisatie van het Diaconaal Platform Lansingerland beoogd een zo breed 
mogelijke afspiegeling te zijn van alle kerken binnen Lansingerland. Het 
platform/overleg orgaan staat daarbij open voor afvaardiging vanuit alle kerken die de 
christelijke diaconale opdracht of de taak in kerk en samenleving zoals die omschreven 
is in de doelstelling delen en/of onderschrijven of er zich in herkennen.  Afvaardiging 
geschiedt op vrijwillige basis en zonder bezoldiging.  

 

6.4 Actuele samenstelling & afvaardiging leden naar DPL 

 
Van de actuele afvaardiging van personen uit de deelnemende kerken naar het DPL 
wordt een actuele lijst bijgehouden met contactgegevens van personen en organisaties;  
Bijlage 1  Actuele afvaardiging leden DPL & Contactgegevens 
Bijlage 1 is een VERTROUWELIJK document! 
 
Dit document berust als werkdocument bij de voorzitter en secretaris en wordt op 
verzoek gedeeld met de afgevaardigde leden van het platform. Bij wijziging van de 
samenstelling of afvaardiging wordt dit document (Bijlage document 1) geactualiseerd 
en opgeslagen onder nieuw versienummer en voorzien van nieuwe 
actualisatie/ingangsdatum. De leden stemmen (in het kader van de AVG) er mee in dat 
deze contactgegevens door de leden van het platform onderling kunnen worden 
gebruikt ten dienste van de werkzaamheden die voortvloeien uit het DPL, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor de omgang en verwerking van deze gegevens volledig berust 
bij de afgevaardigde/het kerkgenootschap van afgevaardigde.   
 
Inzage in contactgegevens van de afvaardiging van leden naar het Diaconaal Platform 
is op te vragen bij een van de deelnemende diaconieën.  
 
Verstrekking en inzage contactgegevens 
Het kerndocument (Zonder Bijlage 1) mag vrij worden verspreid (b.v. onder mede 
diakenen / wijkteams) ter ondersteuning van de pastorale / diaconale werkzaamheden. 
Ook mag het document of een link naar het document worden vermeld op de website 
van uw gemeente.  
 
NB! Dit geldt NIET voor bijlage 1.  
Verstrekking van de bijlage 1 of het verstrekken van de persoonlijke contactgegevens 
van contactpersonen vermeld in de bijlage verloopt alleen via de diakenen van de 
aangesloten diaconieën.  


