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Beleidsplan Diaconie Gereformeerde Kerk Stellendam 
Opgesteld op: 12 juni 2007 
 
Algemeen 
 
Het waarom van een beleidsplan 
 
De kerkorde verplicht elke gemeente tot het maken van een beleidsplan. 
Door middel van een diaconaal beleidsplan kan overzichtelijk in kaart worden 
gebracht wat de diaconie doet. Hiermee legt zij verantwoording af aan de gemeente. 
Het plan geeft een beschrijving van wat diaconaat is, het geeft het aan welke 
gedragslijn wordt gevolgd t.a.v. de behandeling van diaconale zaken. 
Daardoor is het ook een belangrijk stuk informatie voor nieuwe ambtsdragers. Voor 
de diaconie zelf is het een naslagwerk van werkzaamheden, een leidraad voor het 
bepalen van giften en een handvat voor de bezinning op de vraag: "Waar werken we 
aan en waaraan moeten we nog gaan werken?” 
Het diaconaal beleidsplan is tevens een onderdeel van het gemeentelijk beleidsplan. 
Door middel van dit beleidsplan kan de gemeente kennis nemen van het geen de 
diaconie doet en wat zij van plan is. 
 
Wat bedoelen we met dienen? 
 
In het koninkrijk van God gaat het niet om het recht van de sterkste, om te heersen, 
maar staat de onderlinge dienst centraal. Juist de zwakken, de minderbedeelden, 
hebben in het koninkrijk de beste plaats. Zij zijn het, die de ander het meest nodig 
hebben. Het Diaconaat is geroepen in navolging van Jezus om, om te zien naar de 
mensen „in de knel‟ in de samenleving ver weg en dichtbij. 
We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om aanwezig te zijn en te blijven 
waar vormen van hulpverlening nodig zijn. Op meerdere plaatsen in de Bijbel worden 
we opgeroepen om elkaar te helpen. We denken dan aan: 

 Marcus 10: 45: Want ook de mensen zoon is niet gekomen om gediend te 
worden, maar om te dienen …… 

 Lucas 10 : 37: Aan het eind van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan 
zegt de Here Jezus: "Doet u dan voortaan net zo" 

 Galaten 6 : 2: “Draagt elkanders lasten, zo leeft u de wet van Christus na   
Deze Bijbelteksten leren ons, dat niet alleen de diaconie, maar elk gemeentelid een 
diaconale roeping heeft. Dat besef moet in de gemeente groeien. 
 
In handelingen 6 vers 2 – 4 staat: “Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige 
gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: „Het is niet goed dat wij de zorg 
dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de 
verkondiging van Gods woord. Kies daarom, daarom broeders en zusters, uit uw 
midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige 
Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het 
gebed en aan de verkondiging van het woord van God‟. 
 
In Handelingen 6 kunnen we lezen dat het ambt van diaken een in gestelde ambt is 
als dienst aan Jezus Christus en zijn gemeente. Zo mogen ook wij nu nog steeds een 
schakel zijn in het geheel van de gemeente van Jezus Christus en zorg dragen voor 
onze naaste.  



Pagina 2 van 8 

Visie op het diaconaat. 
 
De diakenen 
 
Het diaconaat van de gemeente heeft een zeer specifieke functie, namelijk: het 
opkomen voor de Armen en minder bedeelde. Maar het diaconaat kan ook een 
bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente, zoals het bevorderen van 
onderling dienstbetoon, het omzien naar elkaar en het ouderenwerk. Kenmerkend 
voor een diaconale gemeente is het signaleren van nood dichtbij en ver weg en dit uit 
naaste liefde en bewogenheid voor de naaste in de knel. We moeten leren zien bij 
wijze van spreken met „diaconale ogen‟. Op die manier kunnen we ons verplaatsen in 
de ander (vluchteling, verslaafde, asielzoeker, uitkeringsgerechtigde, de eenzame 
enz. enz.). Wie zich verplaatst in de ander verliest zijn onverschilligheid, 
vooroordelen en onbegrip. En komt er een weg vrij voor begrip, zorg en hulp. 
Elk gemeentelid is diaken. Zo zijn wij allemaal geroepen om op ons eigen manier en 
met de gaven die God gegeven heeft onze naaste te helpen. In 1 Petrus 4 vers 10 
staat: „Laat ieder van u gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de 
anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige 
gaven betaamt.‟ 
 
Taak van de diakenen 
 
In de kerkorde van de PKN wordt de diaconale opdracht verwoord. De dienst der 
barmhartigheid en gerechtigheid staan daarin centraal. Dit betekent, dat we in de 
gemeente Gods handen mogen zijn en zo meebouwen aan Zijn Koninkrijk. We 
moeten oog hebben voor en hulp bieden aan diegenen, die geen helper hebben. Dit 
houdt ook in, dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de 
samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan tot gevolg hebben, dat we 
in overleg met organen van de burgerlijke overheid zoeken naar oplossingen. Andere 
taken zijn de ambtelijke tegenwoordigheid en dienstbaarheid tijdens de eredienst, het 
inzamelen van de liefdegaven, het dienen aan de avondmaalstafel en het beheren 
van de diaconale gelden als goede rentmeesters. 
  
Organisatie 
 
Het college van diakenen 
 
Wenselijk is dat de het college van diakenen uit vijf belijdende leden van onze 
gemeente bestaat. Dit college is vol lid van de kerkenraad binnen onze gemeente.  
Uit hun midden is gekozen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
Het college komt één keer maand bij elkaar in vergadering. 
Daarnaast wonen de diakenen de vergaderingen van de kerkenraad bij. De 
verantwoordelijkheid van het beleid en de uitvoering daarvan berust bij het college 
als geheel. De diakenen werken in overleg met en in verantwoording aan de 
kerkenraad. 
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De kerkorde over diaconale taken 
 
In artikel V-3 lezen we waartoe de diakenen in het bijzonder zijn geroepen: 

 De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de 
liefdegaven 

 De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld 

 De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 

 De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente van diaconale aard. 

 
In ordinantie 3 art.11-1 lezen we vervolgens welke taken vanuit deze roeping aan de 
diakenen zijn toevertrouwd: 

 de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten. 

 de dienst aan de Tafel van de Heer. 

 het mede voorbereiden van de voorbeden. 

 het inzamelen en besteden van de liefdegaven. 

 het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping. 

 het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat 
behoeven. 

 het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen 
van maatschappelijk welzijn. 

 het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot 
sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving 
op haar verantwoordelijkheid dienaangaande. 

 het beheren van financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat. 

 en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere 
vergaderingen. 

 
Hoe vullen wij dit in als diaconie van de Gereformeerde kerk Stellendam? 
 
Het inzamelen van gaven 
 
Concreet verstaan we hieronder: het inzamelen van gaven en het zo goed mogelijk 
besteden van de diaconale inkomsten ten gunste van mensen in de knel. We volgen 
het door de kerkenraad vastgestelde collecterooster.  
 
Collecte laatste zondag van de maand: Elke laatste zondag van de maand is de 
collecte bestemd voor de diaconie. Vooraf wordt besloten aan welk doel deze 
collecte wordt besteed en hiervan wordt melding gemaakt in het kerknieuws. Om alle 
kosten te kunnen dekken en niet in te teren op het vermogen is het verstandig om 
drie keer per jaar voor de diaconie in het algemeen te collecteren (laatste zondag 
van de maand). 
 
Kerk in Aktie: Vier keer per jaar is er een collecte welke van te voren is vastgesteld 
door Kerk in Aktie. Hieronder vallen Werelddiaconaat en landelijk diaconaat (bijv. 
Kind in de knel). Deze staan duidelijk aangegeven op het collecterooster. Tevens is 
het altijd mogelijk om meer collectes te besteden aan Kerk in Aktie 
(www.kerkinactie.nl). 
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Heiligavondmaal: Vier keer per jaar wordt er in onze kerk het Heilig Avondmaal 
gevierd. De Heilig Avondmaalcollecte is bestemd voor de diaconie. Vooraf wordt 
besloten aan welk doel deze collecte wordt besteed en hiervan wordt melding 
gemaakt in het kerknieuws. 
 
Gezamenlijke collecte: Twee keer per jaar vindt er een dienst plaats gezamenlijke 
met de Gereformeerde kerk van Ouddorp waarin de collecte bestemd is voor de 
diaconie. Dit is de bid- en of dankstond* en de dienst op Witte donderdag 
(gezamenlijke viering Heilig Avondmaal). Gezamenlijk met de diaconie van Ouddorp 
wordt het doel van de collecte vastgesteld. 
* alleen bidstond bestemd voor diaconie 
Structurele ondersteuning vaste doelen 
 
Maandelijks ondersteunen we vier projecten- en of stichtingen. Op deze manier 
binden wij ons aan een project- en of stichting om structureel wat te kunnen beteken. 
Maandelijks wordt er een bedrag van € 25,- overgemaakt via een periodieke 
overboeking. De volgende doelen worden gesteund: 

 Calando: Calando is een huis waar mensen kunnen komen, die ongeneeslijk 
ziek zijn. Er wordt zogenoemde palliatieve zorg geboden. Palliatieve Zorg is 
niet gericht op 'weer gezond' worden maar veel meer het bestrijden van 
hinderlijke symptomen van de ziekte en het waardig afscheid nemen van het 
leven. De mensen, die in Calando verzorgd kunnen worden, hebben kanker, 
een ernstige spierziekte of aids. De bewoners verkeren in de laatste 
levensfase maar niet ieder komt om te sterven want ook het overbruggen van 
een moeilijke periode in de ziekte kan reden tot opname zijn (www.calando.nl). 

 Compassion: Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht 
om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te 
maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de 
mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te 
worden (www.compassion.nl). 

 Open Doors: Open Doors steunt christenen die wonen in landen waar zij 
vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Dat houdt onder meer in het 
brengen van bijbels en bijbelse lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, 
het geven van bijbelse training in landen waar dat heel moeilijk of verboden is, 
en wij verlenen sociale hulp. (www. opendoors). 

 Eten voor ouderen: Eten voor ouderen is een maandelijks terugkerende 
activiteit voor de ouderen in onze kerk (Contactpersoon Anette Troost).  

 
Per jaar wordt er gekeken of het nodig is om een doel te vervangen. Eten voor 
ouderen is hier een uitzondering op. Eten voor ouderen is een project binnen onze 
kerk wat een grote zegen is voor onze gemeente en wat structureel bijdraagt aan 
samen gemeente zijn. De contactpersoon voor Eten voor Ouderen is Anette Troost, 
zij beheert de financiën. Per jaar krijgt eten voor ouderen een bedrag van € 250,- *. 
Het geld voor eten voor ouderen wordt contant opgenomen, dit op verzoek van Annet 
Troost.  
* eten met ouderen heeft aangegeven 750 euro nodig te hebben zodat ze zonder 
subsidie kunnen leven 
Verjaardagsfonds 
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Het Verjaardagfonds is een vast gegeven binnen de diaconie. Het verjaardagsfonds 
wordt geregeld door Baaltje van der Vlugt. Als er iemand jarig is zorgt zij er voor 
middels de bezoekdames dat diegene een verjaardagskaart met een envelopje 
krijgen. Het verjaardagsfonds is bestemd voor de bloemen ten behoeve van de 
ouderen*. De envelopjes worden regelmatig terugbezorgd middels de 
collectezakken. Maandelijks wordt het verjaardagsfonds geteld en afgestort. Het 
bedrag wordt bij geschreven op het stortingsformulier (Piet Wolfert). 
* langdurig zieken of bij bijzondere gebeurtenissen 
Bloemen 
 
De bloemen voor de ouderen worden verzorgd door Astrid van der Graaff. Baaltje 
van der Vlugt regelt waar de bloemen naar toe gaan en zij regelt dat de 
bezoekdames de bloemen afgeven bij de betreffende persoon. Daar de kosten van 
de bloemen grotendeels gedragen worden door een lid van onze gemeente is het 
voor de toekomst belangrijk dat er in de begroting hier rekening mee moet worden 
gehouden.  
 
Bezoekdames  
 
De bezoekdames vallen onder de verantwoording van de diaconie. Één keer per jaar 
wordt er door de diaconie een avond georganiseerd waar de bezoekdames worden 
uitgenodigd. Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers wordt er gesproken 
over de taken van de bezoekdames.  
Op deze avond worden tevens de kerstattentie voor de ouderen 70+ onder de 
bezoekdames uitgedeeld en zij brengen ze bij de mensen thuis. 
* wat is de diaconale taak van de bezoekdames? Doen meer dan bloemen brengen 
Kerstattenties 
 
Rond de kerst verzorgt de diaconie een presentje voor de ouderen in onze kerk. De 
ouderen van 70+ krijgen bijvoorbeeld een kerststukje, een boekje enz. enz. 
* alleen ouderen of ook sommige alleenstaanden ( mensen die het moeilijk hebben) 
en diaconaal gezien mensen buiten onze kerk in ons dorp 
Actie Schoenmaatjes  
 
Jaarlijks doen wee mee aan Actie Schoenmaatjes. Actie Schoenmaatjes (voorheen 
Operatie Schoenendoos) is een najaarsactie van Edukans waarbij kinderen in 
Nederland een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed vullen voor kinderen 
in arme landen. Jaarlijks doen tienduizenden kinderen met deze actie mee. Voor 
meer informatie www.edukans.nl 
* middels oproep in het Kerknieuws worden de leden, jongeren in het bijzonder, 
gevraagd hieraan mee te doen. Tijdens een eredienst kan men de dozen inleveren 
en wordt aandacht aan de actie gegeven 
Heilig Avondmaal 
 
Het dienen aan de avondmaalstafel. Dit houdt ook in het voorbereiden en de 
toebereiding tijdens de dienst. 
* Bij een thuisviering is steeds een diaken aanwezig. Ook nodigt een diaken met een 
ouderling de belijdende leden uit om aan de tafel te gaan 
Klussen voor ouderen 
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Voor de ouderen en mensen slecht ter been is er „klussen voor ouderen‟. Dit is een 
initiatief om mensen te helpen met kleine hulpvragen. Dit kan zijn met iemand naar 
het ziekenhuis, kleine klusjes in en rond het huis enz. enz…Als er een hulpvraag is 
regelt de diaconie iemand die,die persoon kan helpen. Er is een kleine lijst met 
personen die de diaconie kan inschakelen om hulp te bieden.      
 
 
Het diaconaal bewust maken van de gemeente. 
 
Het gaat erom, dat de gemeente in al haar geledingen wordt geroepen tot de dienst 
der Barmhartigheid. We roepen de gemeente op: 

 Te geven met vrijmoedigheid 

 Tot voorbede 

 Om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen 
aan de naaste in nood. 

* omschrijf hoe: b.v. via Kerknieuws, aandacht binnen de eredienst, een keer een 
thema dienst over het diaconaal gemeente zijn 
Kerktelefoon 
 
Als diaconie verzorgen wij de kerktelefoon binnen onze kerk. De kerktelefoon wordt 
verzorgt door SIKN (www.sikn.nl). De volgende mensen zijn aangesloten op de 
kerktelefoon: 

 Mevr. Groeneweg-Pasman (Dirksland) 

 Dhr. A. Krijger 

 Fam. Spuij 

 Mevr. M van Kampen 

 Mevr. S. v.d. Spaan 

 Dhr. J. v.d. Broek 

 Agnes Mulder 
Om de  kerktelefoon te kunnen financieren vragen wij geheel vrijblijvend een bedrag 
van € 10,- per maand. Mochten mensen financieel niet draagkrachtig zijn om de 
kosten te betalen van de kerktelefoon dan worden de kosten gedragen door de 
diaconie. 
 
Cassette bandjes 
 
Tijdens de kerkdiensten worden er cassettebandjes opgenomen. Deze zijn voor de 
gemeenteleden die ziek zijn, de ouderen slecht ter been en voor bijzondere 
gelegenheden zoals een huwelijksdienst, een doopdienst en een belijdenisdienst. 
Het is gebruikelijk dat de bandjes worden geleend en in de volgende dienst weer 
worden teruggebracht.  
 * toekomst gericht overgaan op een ander systeem? 
Overlegvormen 
 
De diaconie participeert in verschillende overlegorganen: 

 Grote Kerkenraad 

 Kleine Kerkenraad (één afgevaardigde) 

 Diaconaal platform Classis Brielle 
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 Wet maatschappelijke ondersteuning Goedereede: Als diaconie van de 
Gereformeerde Kerk zijn we vertegenwoordigd in een overleg waar 
vertegenwoordigers van verschillende kerken en maatschappelijke 
organisaties bijéénkomen (±  2 x per jaar) 

 Thuiszorg & Maatschappelijk Werk Goeree Overflakkee (2 x per jaar, één 
afgevaardigde)  

 
 
Overige 
 
De diaconie verzorgt tevens: 

 de doopboekjes; 

 de doopkaarsen; 

 de paaskaars; 

 en de inzameling van mobiele telefoons (voor in de hal kerk). 
 
 
Financiële paragraaf 
 
Hoe komt de diaconie aan financiële middelen? 
 
De vrijwillige bijdrage en de maandelijkse collecten vormen de belangrijkste en vaste 
bron van inkomsten voor de diaconie. 
  
Voor wie is het geld bestemd? 
 
Het geld is de diaconie ter hand gesteld om de hulpbehoevende naaste dichtbij en 
ver weg te helpen. Dit in navolging van Christus, die met innerlijke ontferming 
bewogen degenen hielp, die geen helper hebben. We denken aan sociaal zwakkeren 
in de samenleving waaronder we willen verstaan: Gehandicapten, verslaafden, 
mensen in de knel, vluchtelingen, hongerige, gevangenen en personen in financiële 
nood, veraf en dichtbij. Veelal verloopt de ondersteuning via instellingen of 
organisaties en kerk in actie.  
 
Criteria 
 
Voordat we overgaan tot ondersteuning van een bepaalde instelling willen we een 
antwoord hebben op de volgende vragen: 

1. Is het geld echt nodig? 
2. Is het in overeenstemming met onze diaconale opdracht? 
3. Past het in ons uitgavenpatroon? 
4. Krijgt het diaconale geld ook een diaconale bestemming? 
5. Past de identiteit van de instelling bij onze gemeente? 
6. Kan men rekening en verantwoording afleggen? 

 
Het uitgangspunt van de diaconie is dat het huidige vermogen in stand moet blijven, 
immers vanuit de opbrengsten hiervan financieren wij een groot deel van ons 
hulpprogramma. Het is essentieel nodig dat het diaconaat een financiële reserveren 
heeft om adequaat mensen in nood te kunnen helpen. Het algemene reserve van de 
diaconie is ± € 10.000,-  
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Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening en 
begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde en 
goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid. 
 
Opleiding en vorming: 
Nieuwe diakenen krijgen een cursus via RDC van de PKN 
Is er ruimte binnen de diaconie voor ZWO? 


