
 

Beleidsplan Inaktelke Comité 

 
 

Inleiding 

 

Door de kerkenraad is op voorstel van de diaconie besloten dat met Inaktelke een relatie kan worden 

aangegaan. De uitwerking hiervan wordt overgelaten aan de diaconie die daarvoor een aantal 

gemeenteleden heeft gevraagd. Deze gemeenteleden vormen tezamen het Inaktelke comité, een naam 

die nog vervangen zou moeten worden door een meer aansprekende. In dit beleidsplan worden de 

doelstellingen van de samenwerking vastgelegd, alsmede de werkwijze. Het ligt in de bedoeling dit 

stuk ook voor te leggen aan de diakenen in Inaktelke. Achtereenvolgens worden de volgende 

onderwerpen aan de orde gesteld :  

 

1. Opdracht 

2. Doelstellingen 

3. Acties 

4. Werkwijze 

5. Uitleiding 

 

1. Opdracht 

 

De kerkenraad heeft in de vergadering met de diakenen op 17 mei 2002 het volgende besloten: 

 

Relatie Inaktelke 

 

Naar aanleiding van het voorstel van de diaconie om een relatie aan te gaan met een Hongaars 

Gereformeerde kerk te Inaktelke is het volgende besloten: 

-a- Financiële en materiële steun kan worden gegeven onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. 

-b- De collectes, die vrijkomen nu de "niet diaconale collectes" worden afgeschaft, kunnen voor 

ondersteuning van Inaktelke worden gebruikt. 

-c- Dit kan via een comité, commissie of een ander orgaan. 

-d- Natuurlijk kunnen de leden van zo'n comité ook over andere onderwerpen spreken met de 

gemeente van Inaktelke of vertegenwoordigers ervan. 

 

Redenen: 

ad a: Naar aanleiding van de brief van ds  A.Kelemen en de rapportage van br Sonneveld, die enkele 

dagen op bezoek is geweest in het dorp Inaktelke, wordt de nood herkend (voor beide zie ingekomen 

mail van de diakenen d.d. 2 Mei 2002). Tevens wordt het initiatief als sympathiek ervaren. 

ad b: Het besluit om de collectes een diaconaal doel te geven is gefaseerd ingevoerd i.v.m. de 

verlegenheid t.a.v. goede doelen waarbij gemeenteleden tevens de handen uit de mouwen kunnen 

steken. Die verlegenheid is er, nu dit initiatief zich aandient, niet meer, zeker omdat menskracht kan 

worden ingezet bij de hulp die gegeven kan worden. 

ad c: organisatie vorm wordt aan de diakenen overgelaten. 

ad d: Als tijdens activiteiten ontmoetingen plaatsvinden, zijn gesprekken over alle mogelijke 

onderwerpen voor de hand liggend en vallen onder de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. 

 

Op basis van dit besluit heeft het comité een aantal doelstellingen vastgelegd die in het vervolg zijn 

verwoord. 

 

 

 



2. Doelstellingen 

 

Als doelstellingen van de diaconale relatie tussen de kerkleden van Inaktelke en Eindhoven-Best zijn 

de volgende geformuleerd : 

 

1. Het elkaar ontmoeten als kinderen van God, gered door het verzoenend sterven van onze 

Here Jezus Christus. 

2. Met elkaar spreken over de manier waarop wij, ieder op zijn/haar eigen plaats, vorm geven 

aan ons christen zijn en over de problemen die daarbij op onze wegen komen. 

3. Er moet worden gestreefd naar contact over en weer. Contacten dienen zich niet af te 

spelen via individuen, maar via groepen gemeenteleden (Comité te Einhoven-Best <> 

diaconie Inaktelke 

4. Hulp wordt zoveel mogelijk verleend in combinatie met steun vanuit Inaktelke zelf. 

Noodhulp: het ondersteunen van moeilijke situaties in de gemeente van Inaktelke. Onze 

middelen bestaan uit geld (leningen) en / of gereedschap, kennis, grondstoffen en arbeid. 

Structurele hulp: gericht op het verbeteren van economische omstandigheden in het dorp. 

Ingeval van structurele hulp dient zoveel mogelijk (een deel van) het rendement te worden 

aangewend in het dorp zelf. 

 

De Nederlanders mogen niet alleen worden gezien als “hulpverleners”. Er moet worden gestreefd naar 

contact over en weer. Daarnaast dient het contact zich niet af te spelen via individuen, maar via 

groepen gemeenteleden. In onze gemeente is dat het comité dat het contact onderhoudt, terwijl in 

Inaktelke de diakenen als contactpersonen functioneren. De predikant van Inaktelke zal op de 

achtergrond een taal blijven vervullen, enerzijds als adviseur naar de diakenen toe, anderzijds ook als 

tolk.  

 

Hulp wordt zoveel mogelijk verleend in combinatie met steun vanuit Inaktelke zelf. Dit kan vorm 

worden gegeven door bij hulp vanuit Nederland een bepaald deel van het benodigde bedrag door de 

gemeenteleden aldaar te laten schenken. Gezien de economische omstandigheden zal dit voorlopig 

relatief weinig zijn. 

 

De relatie wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. Daarna wordt de samenwerking 

geëvalueerd door beide partijen, waarna een ieder vrij is om de relatie te beëindigen dan wel te 

continueren met aangepaste afspraken en/of een onafhankelijke Stichting op te richten. De hulp die 

wordt gegeven vanuit Eindhoven-Best kan worden onderscheiden in  

 

 “noodhulp” : het ondersteunen van moeilijke situaties in de gemeente van Inaktelke 

 meer “structurele”hulp : gericht op het verbeteren van economische omstandigheden in het 

dorp. 

 

Grootschalige acties ter verbetering van de infrastructuur of de werkgelegenheid mogen niet van 

Eindhoven-Best worden verwacht. Daartoe zullen in het algemeen de financiën niet toereikend zijn. 

 

Ingeval van structurele hulp dient zoveel mogelijk (een deel van) het rendement te worden aangewend 

in het dorp zelf (diaconale hulp dan wel verdere structurele hulp). Indien bijvoorbeeld een lening  

wordt verstrekt ten behoeve van het opzetten van een bakkerij, dan kan worden besloten de rente en/of 

terugbetaling te laten geschieden door middel van het laten verstrekken van brood aan behoeftige 

gemeenteleden (via de diaconie). 

 

3. Acties 

 

De werkgroep stelt zich het volgende voor ogen bij het uitwerken van de doelstellingen : 

 

Kennismaking 

 



1. inventariseren van de beide gemeentes (opstellen van een “profiel”) 

2. informatie naar de gemeente in Eindhoven-Best over Inaktelke 

3. informeren van de gemeente in Inaktelke over Eindhoven-Best (video, foto’s, Nederland 

avond, etc.) 

 

Contacten 

 

4. jaarlijks bezoeken over en weer : vanuit elke gemeente bezoekt een delegatie de andere 

gemeente; gezien de kosten zal het bezoek vanuit Inaktelke deels vanuit Eindhoven-Best 

moeten worden betaald 

5. betonen van medeleven door middel van verzenden van groeten bijvoorbeeld ten tijde van 

kerkelijke feesten (Pasen+Kerst), maar ook incidenteel in geval van ernstige ziekte, etc. 

6. indien mogelijk het opzetten van correspondentie tussen gemeenteleden van beide gemeenten. 

7. getracht zal worden projecten in Inaktelke te identificeren, waarbij vanuit Eindhoven-Best kan 

worden geholpen; een eerste groep die daarvoor in aanmerking komt is de jeugd; doelstelling 

van deze projecten zijn tweeërlei : contact en hulp/opbouw; projectvoering  ligt in principe bij 

de gemeente van Inaktelke 

8. jeugd vanuit Eindhoven-Best kan meedoen aan de zomerkampen die in Inaktelke worden 

gehouden. 

 

Hulp 

 

9. diaconale hulp door middel van geld en goederen; bij goederen kan worden gedacht aan zaken 

die nodig zijn maar onbereikbaar zijn voor gemeenteleden door gebrek aan inkomsten; 

bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, laarzen, rolstoelen, dekens, kleding, voedsel, etc.; het is 

aan de diakenen van Inaktelke aan te geven wat de noden zijn; in principe wordt aan de 

begunstigden een eigen (kleine) bijdrage gevraagd. 

10. Qua arbeid: nagaan op welk gebied de economie in het dorp kan worden versterkt, zodat de 

werkgelegenheid kan toenemen en dus ook de inkomsten van de dorpelingen. 

 

 

 

4. Werkwijze 

 

Het comité Inaktelke bestaat uit een aantal gemeenteleden. Deze worden door de diaconie benoemd. 

Namens de diaconie heeft een diaken zitting in het comité. In principe is hij vrijgesteld van 

uitvoerende taken. Het comité benoemt een voorzitter (m/v) en een secretaris (m/v). Aangezien de 

financiën door het comite worden beheerd is ook een penningmeester (m/v) nodig. Aan het eind van 

elk kalenderjaar evalueert het comité het eigen functioneren tezamen met de diaconie. Daarin wordt 

ook de bemensing van het comité aan de orde gesteld. Eind 2004 zal een rooster van aftreden worden 

opgesteld. 

 

De financiële middelen worden door de diaconie ter beschikking gesteld die daarvoor collecteert 

tijdens de erediensten. Ook kan zij door middel van een vrijwillige bijdrage geld vragen voor het werk 

van het comité.  

Deze hulp is vastgesteld voor een periode van 5 jaar op een bedrag van minimaal € 3000, -- per jaar.  

Deze gelden zullen in gelijke delen maandelijks worden overgemaakt afhankelijk van hetgeen 

daadwerkelijk is gecollecteerd. Het houden van speciale acties (bv. Be-Inaktie) en het onderhouden 

van adoptiegezinnen blijven onder verantwoordelijkheid van het comite. 

 

Het comite zal jaarlijks een begroting opstellen en een jaarverslag doen aan de diaconie tav bereikte 

resultaten en nog te ondernemen plannen. Ook dient een plan voor de resterende termijn te worden 

overlegd. 

 



Aan het eind van de overeengekomen periode van 5 jaar zal een eindevaluatie plaatsvinden met de 

mogelijkheid voor het comite de activiteiten voort te zetten in de vorm van een Stichting. 

 

Reiskosten van en naar Inaktelke worden in principe niet vergoed, behoudens in uitzonderingsgevallen 

te bepalen door het comité in samenspraak met de diaconie. 

 

Kosten gemaakt door het comité kunnen bij de diaconie worden gedeclareerd ten laste van de “eigen” 

pot. 

 

Indien geld wordt verstrekt aan de diakenen in Inaktelke dient er toezicht te zijn op de besteding ervan. 

Dit is van belang voor beide partijen. Over en weer moet er zekerheid zijn ten aanzien van de juiste 

besteding van het geld. 

 

Het comité dient niet al het werk zelf uit te voeren, maar kan gemeenteleden aan te spreken om een 

deel van de taak uit te voeren. Op die manier worden meerderen betrokken bij het gemeentecontact. 

 

5. Uitleiding 

Laten we de wijze les van Attila Kelemen ter harte nemen : je moet eerst iets gaan doen, dan zie je de 

vruchten en krijg je weer kracht om door te gaan! 

 

6. Evaluatie 

In maart 2007 hebben we als comite geëvalueerd en dit later met de diaconie van Eindhoven-Best en 

van Inatelke besproken. Er is toen weer toegezegd om de komende 5 jaar ons als comite te blijven 

steunen dmv een aantal collectes. 

In mei 2012 is er nogmaals geëvalueerd met beide diaconien. De diaconie van Eindhoven-Best heeft 

ons laten weten de diaconale steun wederom met 5 jaar te verlengen.  

Beide evaluatie-documenten zijn bij de secretaresse op te vragen. 

 


