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Beleidsplan diaconaat  
 

I: Algemene Visie op het diaconaat 
 
De Diaconie wil de diaconale bewustwording in de gemeente stimuleren door middel van bezinning, het 
ondersteunen van diaconale projecten en het zelf meewerken aan vormen van diaconaat. Op deze manier 
willen wij mensen helpen om dienstbaar te zijn naar elkaar en naar de samenleving toe.  
 
Achterliggende gedachte  
Wij zijn bezig met diaconaat omdat Christus zelf ons grote voorbeeld is. Hij heeft de gestalte van een 
dienstknecht aangenomen tot heil van deze wereld. Hij is de diaken (dienstknecht) bij uitstek. Hij toont grote 
bewogenheid en betrokkenheid op hen die het moeilijk hebben zoals zieken, zwakken, verschoppelingen enz. 
In navolging van Hem zijn wij geroepen om diezelfde dienstknechtgestalte zichtbaar te maken in onze tijd. In 
eerste instantie is dit een taak van heel de gemeente, iedere gelovige afzonderlijk. Wij zien in het Nieuwe 
Testament dat er diakenen aangesteld worden om de gemeente voor te gaan in dit dienstbetoon en haar daar 
toe aan te zetten. Ons uitgangspunt is dan ook dat diakenen, gedragen door heel de gemeente, de liefde van 
Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben. Binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere 
delen van de wereld en de gemeente hierin betrekt en motiveert tot een diaconale levenshouding.  
 
Praktijk  
De diaconie geeft op een aantal manieren praktische invulling aan haar taken 

 
1. Meewerken aan de eredienst 

 
Deze medewerking bestaat o.a. uit dienst draaien, collecteren en verwerken collecte opbrengsten, voorzien in 
de avondmaalsviering, en verzorgen van de zondagse bloemengroet namens de kerk. 
 
Visie: Het college van diakenen laten focussen op haar diaconale taak, daarbij worden ter ondersteuning de 
diaconaal medewerkers ingezet. 
Aktie: Diakenen en diaconaal medewerkers inroosteren. Wanneer nodig actief werven van diaconaal 
medewerkers, in overleg met het moderamen. 
Financiën: Geen 
 
 

2. Collectes/muntverkoop 
 

Elk jaar wordt het collecte rooster opgesteld door de diaconie. Het opstellen en bepalen van het aantal 
collecten per doel is voornamelijk gebaseerd op het rooster van het voorgaande jaar, het collecte rooster van 
de PKN en de richtlijnen die hiervoor door de kerkenraad zijn opgesteld. Eventuele kleine wijzigingen worden in 
overleg met College van Kerkrentmeester en kerkenraad doorgevoerd. De kerkenraad geeft voor het eind van 
het kalenderjaar toestemming voor het nieuwe collecte rooster. Gedurende het lopende jaar wordt het 
collecterooster niet meer gewijzigd. De diaconie heeft een aantal maal in het jaar een collecte ingeroosterd 
voor Algemeen Christelijk Doel. De Diaconie zal per ACD collecte bepalen voor welk doel deze collecte 
bestemd is. Daarnaast organiseert de diaconie maandelijks een muntverkoop. 
 
Visie : 
Creëren van meer financiële ruimte om zo ook financieel daadkrachtiger te kunnen reageren op eventuele 
steunaanvragen uit de gemeente/omgeving, maar ook om sneller te kunnen reageren op actualiteiten (denk 
aan rampen etc.).  
Aktie: Eenduidiger beleid en transparantie bij opstellen en vaststellen collecte rooster.  
Financiën: Geen 
  



    

 
 
Beleidsplan Diaconie   november 2017 

 
3. Bezoekwerk 

 
Vanuit de kerkenraad zijn contactpersonen aangesteld die het contact onderhouden met gemeenteleden. Bij 
bijzonderheden wordt er een bezoek gebracht en eventueel een kleine attentie meegenomen. Bloemenhuis 
Hofman en Geloven en Zo sturen maandelijks een gespecificeerde rekening van de onkosten.   
Hierop wordt melding gemaakt van o.a.; de bezoekreden, voor wie en wat er gehaald is en door welke 
contactpersoon. 
 
Visie: Ouderen boven de 75 feliciteren met hun verjaardag, vieren van jubilea van gemeenteleden en 
ondersteunen van zieken namens de kerk middels een kaartje en/of bloemen.  
Aktie: Handhaven 
Financiën: Kosten kaarten en bloemen en attenties zijn voor de diaconie.  
 
 

4. Diaconaal Fonds Westerveld 
 
Diaconaal Fonds Westerveld 
Sinds enkele jaren is er een fonds door de gezamenlijke diaconieën van de gemeente Westerveld opgericht om 
direct financiële steun te kunnen geven aan mensen die in (financiële) problemen zijn geraakt (onder bepaalde 
voorwaarden). 

.  
 
Visie: Diaconaal Fonds Westerveld 
We leven in een van de welvarendste landen van de wereld, we hebben een uitgebreid stelsel van sociale 
voorzieningen, maar dat neemt niet weg dat er ook in ons land nog steeds veel mensen zijn die het hoofd 
nauwelijks boven water kunnen houden. Het aantal gebruikers van de Voedselbank in de gemeente Westerveld 
is de afgelopen jaren verdubbeld en het aantal mensen met ernstige schuldenproblematiek is sterk 
toegenomen. Toch merken de diaconieën in de dagelijkse praktijk hier weinig van: de mensen om wie het gaat 
weten de diaconie niet te vinden, ze horen niet bij de kerk, de drempel is te hoog of nog andere belemmeringen 
spelen een rol. 
 
Om die redenen hebben de diaconieën van de bij de PKN aangesloten kerken in de gemeente Westerveld in 
2010 het Diaconaal Fonds Westerveld opgericht. Dit fonds is bestemd om financiële noodhulp te verlenen aan 
mensen die daarvoor niet terecht kunnen bij de officiële instanties. Het bijzondere in de opzet van het fonds is 
dat het is gebaseerd op samenwerking tussen beroepsmatige hulpverleners zoals het Algemeen 
Maatschappelijk Werk (AMW) en de ‘amateurs’ van de diaconie. De aanvragen voor het fonds komen binnen 
via het AMW en dat dient een tweetal doelen:-1: acute financiële problemen zijn vaak onderdeel van een groter 
geheel waardoor er structurele hulp geboden moet worden. -2: de professionals van het AMW kunnen nagaan 
of hulp via de officiële kanalen niet tot de mogelijkheden behoort. 
Aktie: Jaarlijks 1 collecte inroosteren t.b.v. Diaconaal Fonds Westerveld. 
Financiën Diaconaal fonds Westerveld: Jaarlijkse bijdrage op basis van diaconaal quotum.  
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5. Ophaaldienst 

 
Er is een vervoershulpdienst waar gemeenteleden gebruik van kunnen maken t.b.v. van het kerkbezoek. Er zal 
per persoon een passend rooster gemaakt worden door de diaconie, waarbij ook de hulp van gemeenteleden 
wordt gezocht.  

 
Visie: Voor ieder gemeentelid kerkbezoek mogelijk maken. 
Aktie: Handhaven 
Financiën: Geen 

 
6. Hulpnetwerk 
 

In geval van een hulpverzoek voor praktische zaken kan de diaconie met inschakeling van gemeenteleden 
ondersteuning bieden. 

 
Visie: In een tijdelijke situatie hulp bieden (als gemeente dienend bezig zijn). Let wel dit heeft niet de intentie     
om bestaande hulpkanalen te vervangen. 
Aktie: Indien nodig een regulerende rol hierin spelen. 
Financiën: Geen 

 
 

7. Ouderenzorg 
 

De diaconie verzorgt in samenwerking met een diaconaal medewerker in het voorjaar een busreisje voor de 
ouderen met als afsluiting een broodmaaltijd. Daarnaast wordt er in het najaar een ouderenmiddag 
georganiseerd in de Jan Thijs Seinenhof. Hiervoor wordt doorgaans een spreker /entertainer uitgenodigd. 
Hierbij zijn de bewoners van de Jan Thijs Seinenhof ook van harte welkom. Ook deze middag wordt afgesloten 
met een broodmaaltijd.  Naast deze activiteiten wordt er aan de ouderen en langdurig zieken aan het eind van 
het jaar als blijk van zorg en meeleven een kleine attentie verstrekt in de vorm een kerststukje o.i.d. 

 
Visie: Omzien naar ouderen en langdurig zieken in de vorm van het organiseren van activiteiten/attentie. Er 
wordt getracht de activiteit kosten dekkend te organiseren, kosten voor de eindejaar attentie komen ten laste 
van de diaconie. 
Aktie: Handhaving van het organiseren van oudermiddag en eindejaars attentie.  
Financiën: Er wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd van de deelnemers voor het busreisje en de ouderen 
middag ter dekking de onkosten. 

 
 
 
 
 

II: Doelstelling financieel beheer Diaconie 
 
- Transparante financiële boekhouding, een begroting gebaseerd op de diaconale visie voor de komende 

jaren.  
- Goede en heldere communicatie naar gemeente over inkomsten/uitgaven en Algemene Christelijke 

doelen via samenspraak. 
 


