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1 Diaconaat: Omzien naar de naaste  

1.1 Inleiding  

De diaconale opdracht is allereerst aan de gehele gemeente gegeven, niet alleen aan de diakenen. De gehele 

gemeente moet oog hebben voor de nood van de ander en daarbij de andere helpen en dienen. Dat is geen 

taak die de gemeente kan uitbesteden aan de diaconie. 

De diaconie zet zich er voor in dat de gemeente van Christus zich actief inzet voor barmhartigheid en 

gerechtigheid. Diakenen geven leiding aan de diaconale inzet van de gemeente en gaan de gemeente daarin 

voor.  

 

Het diaconaat wordt in onze gemeente breed gedragen. De diakenen willen open ogen en oren hebben voor 

hen die kwetsbaar zijn en tussen wal en schip raken. Ze sturen het diaconale werk aan, stimuleren de gemeente 

en zijn tevens mede-uitvoerders. 

1.2 Visie  

De gemeente van Christus is als geheel geroepen om dienend aanwezig te zijn binnen de samenleving. Ze is 

daarmee metterdaad getuige van haar Heer, die zichzelf dienend aan de wereld  heeft gegeven.  

 

Diakenen dienen en delen als ‘handen en voeten’ van de kerk. We willen ook anderen Gods liefde laten ervaren 
door onze woorden in praktijk te brengen. Het evangelie zet aan tot beweging! 
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2 Diaconie georganiseerd 

2.1 Organisatie 

De diaconie telt doorgaans ca. 12-14 leden.  

De taakverdeling binnen het college van diakenen is als volgt: 

- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Algemene leden 

De specifieke taken worden onder alle diakenen verdeeld, maar in beginsel onder de algemene leden.  

2.2 Diensten 

2.2.1 Reguliere en bijzondere diensten 

Deelname diensten: 

 Tijdens de reguliere diensten proberen er altijd drie diakenen in functie aanwezig te zijn.  

 Tijdens trouwdiensten is er één diaken in functie aanwezig.  

 Tijdens rouwdiensten is er één diaken in functie aanwezig. 
Bij rouwdiensten wordt allereerst aan (de) betrokken wijkdiaken(en) gevraagd of zij de dienst namens de 
diaconie willen bijwonen. Indien niet beschikbaar, wordt deze vraag breder binnen de diaconie neergelegd. 

Tijdens de diensten zijn de diakenen verantwoordelijk voor de rondgang van de collectes en de telling van de 
opbrengsten. De dienstdoende diakenen zijn verantwoordelijk voor een correcte verantwoording van de 
collecteopbrengsten. De opbrengsten worden door een van de dienstdoende diakenen afgestort bij de bank. 
Het bewijs van afstorten wordt overhandigd aan de penningmeester.  

Er wordt als gevolg van de coronapandemie gestreefd naar een digitale wijze van collectebetaling. Hiervoor 
loopt een proef met het College van Kerkrentmeesters. Wanneer de proef is geslaagd zal deze in de loop van 
2021 zijn intrede krijgen in de gehele gemeente. De gemeenteleden kunnen dan tijdens of na de dienst hun 
collectebijdrage digitaal overmaken op de rekeningen van de diaconie en CvK. Daarnaast zal er tijdens een 
reguliere dienst altijd de mogelijkheid blijven om geld op de ‘normale’ manier te geven, middels de collectezak. 

2.2.2 Overleggen diaconie 

De diaconie vergadert in principe maandelijks, met uitzondering van de vakantiemaand en december. 
Tussentijds kunnen vergaderingen worden ingepland als daarvoor de noodzaak is. 

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. In de vergaderingen van de kerkenraad worden beleidsplannen, 
begrotingen, jaarrekeningen en collecteroosters voorgelegd ter goedkeuring. Daarnaast informeert de diaconie 
de kerkenraad over de activiteiten die ze ontplooit. 

Nadat de jaarcijfers besproken en goedgekeurd zijn door de kerkenraad worden deze ter inzage voorgelegd aan 
de gemeenteleden. 

2.2.3 Ambtstermijn 

De diakenen worden bevestigd voor een periode van 4 jaar, met een uiterlijke termijn van 12 jaar. Tegen het 
einde van de periode wordt de diaken gevraagd of hij/zij zich herkiesbaar stelt voor een nieuwe periode van 4 
jaar. Deze periode kan ook worden verkort op basis van aangeven van de betreffende diaken. 

2.2.4 Dienst Heilig Avondmaal 

Voor de diaconie is een specifieke taak weggelegd in de voorbereiding van het Heilig Avondmaal (HA). De 

diaconie draagt er zorg voor dat het HA gehouden kan worden en zorgt in samenwerking met de kosters dat het 

HA voorbereid wordt en de tafel gereed staat.  
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Tijdens de coronapandemie is ingezet op het voortzetten van het HA. Deze pandemie zorgde ervoor dat fysiek 

aangaan aan de tafel niet mogelijk was. De diaconie heeft bijgedragen aan een voorzetting door per 

gemeentelid separaat brood en wijn ter beschikking te stellen, waarbij het risico op overdracht van corona zo 

klein mogelijk is gehouden. De diaconie zal altijd zoeken naar mogelijkheden om, waar het haar 

verantwoordelijkheid betreft, voortzetting van diensten mogelijk te maken. Tijdens de coronapandemie is daar 

een goede samenwerking geweest tussen CvK, kerkenraad en Diaconie. 

2.2.5 Wijkverdeling 

De diakenen zijn gekoppeld aan wijken, zodat we onze betrokkenheid bij hulpbehoevenden, zieken en ouderen 

kunnen verdelen en zo goed mogelijk actueel proberen te houden. Betrokkenheid uit zich op verschillende 

manieren, zoals bezoek, een gesprek met individuele leden, het delen van bemoedigende attenties en bloemen 

namens de gemeente. 

2.3 Deelname aan samenwerkingen, commissies en projecten 

Als diaconie staan we midden in de  samenleving en in de samenwerking met andere kerken. ‘Omzien naar je 
buurt’ komt daarbij mede tot uiting. We zijn er als kerk (en daarmee de diaconie) niet alleen voor de gemeente 
of voor ondersteuning ver weg, maar ook voor onze buurt. De gemeente van Christus kan een bron van licht en 
barmhartigheid zijn in de samenleving. Evangelisatie en sociale betrokkenheid staat niet los van elkaar. Als we 
de wereld waarin we leven negeren, veronachtzamen we het Woord van God, dat ons uitzendt om de wereld te 
dienen. 

We willen betrokken zijn. We doen dat onder meer in de volgende samenwerkingen: 

 Raad voor kerken 

 Streekverband 

 Zendingscommissie1 

 Diaconaal platform 

 Diaconale vriendendienst 

 Zorgmaatje 
 
We doen dit alles met als hoofddoel: 

- onderlinge steun te zoeken met diakenen uit verschillende kerken 
- door samenwerking allen dienstbaar zijn aan de samenleving 
- een gesprekspartner en belangenbehartiger te zijn in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld met 

betrekking tot zorg en armoede. 
- om te werken aan een diaconaal missionaire kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 De Zendingscommissie als zodanig zal per 2021 ophouden te bestaan. De diaconie zal de komende periode werken aan een 
andere wijze om dit werk voort te zetten. 
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3 Inkomsten en uitgaven 

3.1 Inkomsten 

De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit verschillende bonnen, namelijk: 

1. Collecten erediensten 

2. Giften 

3. Opbrengsten uit erfenis(sen) 

4. Opbrengsten uit bezittingen 

5. Acties 

 

3.1.1 Collecten erediensten 

In de erediensten zijn er telkens 3 collecten, waarbij de eerste collecte altijd voor de diaconie is. De twee 
overige collecten komen ten goede aan doelen van het CvK. 

De diaconie volgt voor de collecten een vooraf vastgesteld collecterooster, waarbij er gedurende het kerkelijk 
jaar ook mogelijkheden zijn voor het nader invullen van doelen. Dit is vaak afhankelijk van de actuele situatie. 
Incidenteel kunnen geplande collectes omgezet worden naar actuele collectes voor noodhulp. 

De collecte van het HA krijgt altijd een specifiek diaconaal doel, wat per keer wordt vastgesteld. 

Doelstelling voor de komende periode is dat de diaconie meer voorlichting wil geven bij diaconale doelen en 
structureel informatie aan de gemeenteleden wil verstrekken over de doelen die wij steunen. Er is reeds ingezet 
om meer in contact te komen met de doelen, zodat we vanuit hen informatie terug kunnen krijgen over de 
lokale inzet van de gelden. Op die wijze willen we de gemeente meer betrekken bij de diaconale doelen.  

3.1.2 Giften 

Regelmatig krijgt de diaconie giften van gemeenteleden. Vaak met een specifiek doel, maar soms ook zonder 

doel. De giften worden ingezet voor diaconale doeleinden. In alle gevallen zorgt de diaconie dat de giften bij de 

aangegeven doelen terecht komen. 

3.1.3 Opbrengsten uit erfenis(sen) 

Het komt voor dat de diaconie is opgenomen in de nalatenschap van een gemeentelid. Een erfenis wordt 

aanvaard indien het vrij van lasten is en wordt ingezet voor diaconale doelen. De diaconie mag een erfenis 

alleen beneficiair aanvaarden (aanvaarding met aansprakelijkheid voor schulden slechts voor zover er in de 

erfenis baten zijn). Uiteraard worden de wensen van het gemeentelid, voor zover dat binnen het vermogen ligt 

van de diaconie, daarin eerbiedigt.  

3.1.4 Opbrengsten uit bezittingen 

De diaconie heeft bezittingen en daarmee vermogen. De diaconie bezit landerijen en verpacht deze, dit is in de 
loop der jaren een stabiele inkomstenbron gebleken.  

Voor het beheer van deze landerijen wordt gebruik gemaakt van de diensten van KKG.  

Wanneer er ruilverkavelingen plaatsvinden treedt de diaconie in samenwerking met KKG actief op, waarbij de 
belangen van de pachter, voor zover redelijk en billijk, worden meegewogen. 

3.1.5 Acties 

De diaconie probeert jaarlijks een aantal acties op te zetten waarbij op de gemeenteleden een beroep wordt 
gedaan voor specifieke doelen. Voorbeelden hiervan zijn: 
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 Sinterklaasactie- hierbij wordt de gemeente gevraagd om zelf cadeautjes te kopen voor een minimaal 
bedrag op basis van een via de voedselbank opgegeven persoonlijke wensenlijst (geanonimiseerd) van 
kinderen uit ‘minima- gezinnen’. In verband met de coronapandemie is in 2021 voor een andere 
aanpak gekozen: ieder adres (van gemeenteleden) is specifiek benaderd om een gift, waarmee vanuit 
de diaconie cadeautjes zijn gekocht om ze op die wijze via de voedselbank bij de betreffende kinderen 
terecht te laten komen. In 2021 bleek deze aanpak zeer succesvol. 

 Armoede-acties. Rondom het thema armoede wordt een weekend georganiseerd waarbij diverse 
activiteiten bijdragen aan een financiële bijdrage in het bestrijden van armoede. Deze bijdrage kan 
bijvoorbeeld via de voedselbank worden ingezet. 

3.2 Uitgaven 

De uitgaven van de diaconie bestaan uit: 

1. Collectedoelen 

2. Bemoediging en armoedebestrijding 

3. Ondersteuning Jeugdwerk 

4. Ondersteuning Zendingswerk 

5. Specifieke acties 

6. Individuele hulpvragen om steun 

7. ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen 

8. Bijdragen aan nieuwe huisvesting voor jeugdwerk, commissies, gemeenteleden,  

3.2.1 Collectedoelen 

De collecte-inkomsten bedoeld voor een specifiek doel zullen door de diaconie één-op- één worden 

overgemaakt naar de betreffende instanties. In toenemende mate zal vanuit de diaconie gevraagd worden om 

een terugkoppeling van de besteding van de gelden, zodat de gemeenteleden directer betrokken worden bij de 

doelen waaraan zij bijdragen. 

3.2.2 Bemoediging en armoedebestrijding 

Omzien naar elkaar is de drijfveer van het diaconale werk. In het bijzonder proberen we ons actueel te richten 

op zieken en ouderen in onze gemeente.  

 

Ook voelen we ons betrokken bij het armoedevraagstuk en dit krijgt onder andere vorm door directe steun aan 

de voedselbank. Bij armoedebestrijding staat het voorzien in voedsel voorop. Ook aanvullende acties dragen bij 

tot een impuls in de voedselvoorziening (zie 3.2.5). 

3.2.3 Ondersteuning Jeugdwerk 

Het is van belang om jongeren en diaconaat aan elkaar te verbinden, want vanuit de diaconie kan juist de 

essentie van het evangelie op jongeren worden overgebracht.  

Binnen onze gemeente ondersteunen we het jeugdwerk direct of indirect via de jeugdouderlingen. Daartoe 

behoren het mede mogelijk maken van kindernevendiensten, kinderopvang, tienerdienst, zondagschool en 

catechisatie, maar ook club (What’s up kids & What’s up Teens). Deze club komt tot stand in samenwerking met 

de gereformeerde kerk in Vollenhove en Sint Jansklooster. 

3.2.4 Ondersteuning Zendingswerk 

We verzorgen en ondersteunen het Zendingswerk. De bestaande Zendingscommissie stopt, na een lang bestaan 

en dito inzet van betrokkenen, per 2021. De diaconie zal de komende periode een nieuwe wijze voor deze 

ondersteuning uitwerken ter vervanging van de Zendingscommissie. 
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3.2.5 Specifieke acties 

Tot de specifieke acties reken we onder meer de Sinterklaasactie en armoede-acties (zie 3.1.5), maar ook nog 

een aantal andere. Hierna enkele voorbeelden. 

 

Daarnaast heeft de diaconie oog voor de ouderen in de gemeente en vergeet deze niet. Op diverse momenten 

wordt er aandacht aan besteed middels ene gezellige avond en (kerst) attenties. 

 

Ook wordt nauw contact onderhouden met de voedselbank om te zien of wij kunnen en moeten bijspringen in 

tijden van schaarste.  

 

De diaconie probeert tweejaarlijks een gezellige avond te organiseren waarin verbinding tussen ‘nieuwe 

wijkbewoners’ en onze kerk centraal staat. Om statushouders/ immigranten te laten voelen dat ze welkom zijn, 

maar ook om de drempel te verlagen. 

3.2.6 Individuele hulpvragen om steun 

Deze hulpvragen komen binnen via de hulpvrager zelf of via de predikant of ouderling. 

Er bestaat een mogelijkheid voor mensen van buiten de kerk om voor diaconale steun in aanmerking te komen. 
Per geval zal de diaconie bekijken en beoordelen of hulp wordt geboden. We wegen altijd af of de diaconie bij 
kan dragen tot een stabielere leefsituatie als de hulp langduriger of kostbaarder is. 

De diaconie ondersteunt momenteel een aantal gezinnen, waarbij periodiek bekeken wordt of voortzetting 
noodzakelijk is. 

3.2.7 Diaconale vriendendienst en Zorgmaatje 

Acties en uitgaven voor Diaconale vriendendienst en Zorgmaatje worden via de diaconie betaald. Er worden nu 

ook verdere stappen ondernomen om meer samen te werken met de Zorgzame Kerk van de Johanneskerk in 

Sint Jansklooster. Dit komt ook de samenwerking tussen de twee kerken ten goede. 

3.2.8 Ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen 

De doelen, organisaties en fondsen worden op verschillende niveaus gesteund, plaatselijk, regionaal en 
landelijk. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld welke organisaties en instellingen een bijdrage of een opbrengst 
uit een collecte of andere inkomsten ontvangen. 

Voordat we overgaan tot ondersteuning van een bepaald doel / instelling willen we graag een positief antwoord 
hebben op de volgende vragen: 

 Is het in overeenstemming met onze diaconale opdracht? 

 Krijgt het diaconale geld ook een diaconale bestemming? 

 Past de identiteit van de instelling bij onze gemeente? 

 Voldoet de instelling aan landelijke keurmerken en zijn het betrouwbare organisaties? 

3.2.9 Bijdragen aan nieuwe huisvesting voor jeugdwerk, commissies, gemeenteleden,  

De kerk staat voor het moment om het ‘oude’ bijgebouw van de kerk van de hand te doen en een nieuwe 
locatie direct naast de kerk te bouwen. De diaconie zal daarin financieel participeren middels een deel van 
inkomsten uit erfenis. De diaconie zal daarin voor 40% participeren. Voor deze participatie als mede 
investeerder is toestemming gevraagd aan en verkregen van het CCBB. 

De diaconie rechtvaardigt de investering van een deel van de inkomsten omdat daarmee het jeugdwerk 
onverminderd kan worden doorgezet en vanuit de nieuwe locatie diaconale taken worden opgepakt en waar 
mogelijk uitgebreid. Het aandeel in de investering voorkomt dat voor het gebruik van het gebouw kosten vanuit 
de CvK in rekening worden gebracht. Deze vrijgekomen uitgaven komen direct ten goede van diaconale doelen. 
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4 Doelstellingen 2021-2025 

Voor de komende jaren heeft de diaconie de volgende doelstellingen opgesteld: 

 Er zal meer aandacht worden gegeven aan het bewust maken van de gemeente van haar diaconale 

roeping, teneinde de gemeente zoveel mogelijk in te schakelen bij de diaconale  arbeid. Concreet willen 

we dit vorm geven door het opzetten van de diaconale  vriendendienst en het project “Zorgmaatje”. We 

zullen op dit punt de samenwerking zoeken met de Johanneskerk te Sint Jansklooster om te werken aan 

een Zorgzame kerk. 

 We zullen de ondersteuning van het zendingswerk voortzetten en zoeken naar een vorm die daarbij 

aansluit. 

 Er zal meer voorlichting en informatie gegeven worden aan groepen en kringen m.b.t. het diaconaat. 

Te denken valt aan Niklaaslezingen en catechese.  

 Allen die bezoekwerk binnen de gemeente verrichten en in het bijzonder de diakenen, zullen dermate 

betrokken zijn, zodat tijdig nood wordt gesignaleerd, om daar waar nodig hulp te verlenen.  

 In specifieke kerkdiensten met een diaconaal thema of karakter kan het diaconaat duidelijker naar 

voren worden gebracht.  

 De jongeren betrekken bij de invulling van de diaconale werken van de gemeente. Te denken valt bij de 

diverse acties jongeren te betrekken. Ook wordt actief gekeken om de groep 17+ actief te betrekken bij 

thema’s waar zij gedurende het kerkelijk jaar zelf invulling kunnen geven. Dit in samenwerking met de 

jeugdouderlingen, het jeugdwerk en de diaconie. 

 Ook het werelddiaconaat verdient onze aandacht. We proberen de gemeente hierbij te betrekken door 

de wereldwijde nood gezicht te geven en ons te richten op specifieke  projecten.  

 We streven ernaar om samen te werken met andere maatschappelijke partners, zowel binnen de kerk 

(in regionale platforms) als buiten de kerk (organisaties actief binnen onze  burgerlijke gemeente). 

 

De doelstellingen worden door de diaconie jaarlijks onderhouden en geëvalueerd in de diaconievergadering. 
Waar nodig worden doelen bijgestuurd. 

 

 


