Beleidsplan Diaconie Gereformeerde Kerk Stellendam 2019-2025

Algemeen
Inleiding
.
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 hetgeen de
diaconie doet en wat zij van plan is.

Dienen in Gods koninkrijk
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 Mensenzoon 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, 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 ingesteld 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.
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Visie op het diaconaat.
De diakenen
Het diaconaat van de gemeente heeft een zeer specifieke functie, namelijk: het
opkomen voor de armen en minder bedeelden. 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
zich in naastenliefde 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 (de eenzame, uitkeringsgerechtigde, vluchteling, verslaafde,
asielzoeker, 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 onze 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 de 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 staat 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 het college van diakenen uit minstens 4 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.
De verantwoordelijkheid van het beleid en de uitvoering daarvan berust bij het
college als geheel.
Daarnaast wonen de diakenen de vergaderingen van de kerkenraad bij.
De diakenen werken in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad.

Pagina 2 van 9

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

Uitvoering taken diaconie Gereformeerde Kerk Stellendam
Taken van de diakenen rondom en tijdens reguliere erediensten, het Heilig
Avondmaal en bijzondere diensten
Diaken van dienst:
De diakenen zijn om de beurt een zondag of een deel van de zondag diaken van
dienst. De diaken van dienst maakt en leest een korte afkondigingen voor en maakt
een uitgebreide afkondiging met een powerpoint presentatie. Verder haalt de diaken
van dienst de kinderen uit de kindernevendienst, regelt deurcollectanten en zorgt
voor een klein overzichtje van de collecten met korte toelichting voor de predikant.
Taken van de diaconie tijdens een reguliere eredienst:
De diakenen samen zorgen tijdens een reguliere dienst voor het aanzetten van de
kerktelefoon, een kaartje aan de bloemen, collecteren en het verwerken van het
collectegeld.
Heilig Avondmaal
Het dienen aan de avondmaalstafel. Dit houdt ook in het voorbereiden en de
toebereiding tijdens de dienst.
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Ook nodigt een diaken met een ouderling de belijdende leden uit om aan de tafel te
gaan. Indien mogelijk is bij een thuisviering ook een diaken aanwezig.
Bijzondere diensten
Bijzondere diensten zijn bv. doopdienst, rouwdienst, trouwdienst, belijdenisdienst,
gedachteniszondag. Van te voren wordt afgesproken hoeveel diakenen aanwezig
zijn en wat hun taken zijn voor, tijdens of na de dienst.

Overige taken zijn:
Beheren van financiële zaken bestemd voor het diaconaat:
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.
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 vijf keer per jaar voor onze eigen
diaconie in het algemeen te collecteren.
Er zijn per jaar zo rond de 25 collecten met een diaconaal/ZWO doel.
We collecteren 6x per jaar voor het Wereld Diaconaat, 12x voor andere diaconale
doelen (waarvan 5 x eigen diaconie), 5x Heilig Avondmaal, 1x Pinksterzending en
ook de collecte van de Kerstnachtdienst is bestemd voor een diaconaal doel.
Heilig Avondmaal: 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 gezamenlijke dienst plaats
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).
Tijdens de gezamenlijke Kerstnachtdient met de Hervormde Gemeente is de collecte
ook bestemd voor een diaconaal doel.
Structurele ondersteuning vaste doelen
Maandelijks ondersteunen we vier projecten en/of stichtingen voor vier jaar. Op deze
manier binden wij ons aan een project en/of stichting om structureel wat te kunnen
betekenen. Maandelijks wordt er een bedrag van € 50,- overgemaakt via een
periodieke overboeking. Per jaar wordt er gekeken of het nodig is om een doel te
vervangen.
Geldpotjes kerktelefoon
Sommige gemeenteleden met kerktelefoon hebben thuis een geldpotje staan waarin
zij een bijdrage kunnen doen voor de collecte. Deze kerktelefoonpotjes worden
jaarlijks een aantal keren geleegd.
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Stukjes schrijven in het Kerknieuws m.b.t. de collecten
Voor de collectes worden stukjes geschreven in het Kerknieuws om de collectes
onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden en informatie te geven over
het doel.

Vervolg overige taken:
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.
We doen dit via het Kerknieuws, aandacht binnen de eredienst bv. door (kyrië)gebed
of voorbeden of door extra aandacht voor een collecte, en één maal per jaar een
dienst met een diaconaal thema te houden.
Kerktelefoon
Als diaconie verzorgen wij, samen met het College van kerkrentmeesters, de
kerktelefoon binnen onze kerk. De kerktelefoon wordt verzorgd door SIKN
(www.sikn.nl) Diegenen die niet in staat zijn om zelf naar de kerk te komen kunnen
gebruik maken van de kerktelefoon. De diensten kunnen ook via het internet
(www.kerkomroep.nl of www.gereformeerdekerkstellendam.nl ) live of later worden
beluisterd.
Bloemengroet
De bloemen voor de ouderen worden verzorgd door de diaconie. Gemeenteleden
van 75 jaar en ouder krijgen om en nabij hun verjaardag een bloemetje. Het rooster
hiervoor wordt gemaakt door de diaconie. Een contactpersoon/ gemeentelid neemt
n.a.v. het rooster contact op met een bezoekdame om de bloemen te gaan
bezorgen.
Bezoekdames
De bezoekdames vallen onder de verantwoording van de diaconie. Één keer per jaar
wordt er door de diaconie een ochtend 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 ochtend worden tevens de kerstattentie voor de ouderen 70+ onder de
bezoekdames uitgedeeld die zij bij de mensen thuis bezorgen.
Kerstattenties
Rond de kerst verzorgt de diaconie een presentje voor de ouderen in onze kerk. De
ouderen van 70+ krijgen bijvoorbeeld een kerststukje en een Bijbels dagboekje.
De kerstattentie kan ook gaan naar sommige alleenstaanden, gemeenteleden die het
moeilijk hebben of ernstig ziek zijn. Dit wordt jaarlijks bekeken.
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Kaartengroet
Als gemeente willen we omzien naar elkaar, juist in omstandigheden wanneer er
ziekten en/of zorgen zijn. Dit willen we ook doen middels een kaart.
 Kaartengroet bij ziekte/zorgen: Gemeenteleden die ziek zijn of zorgen hebben
ontvangen een kaart met een groet en een bemoedigende tekst.
 Ter vervanging van de verjaardagskaarten ontvangen alle huishoudens in
onze gemeente 1x per jaar een kaart met een inspirerende tekst uit de Bijbel.
Actie4kids
Jaarlijks doen we mee aan Actie4kids. Actie4kids is een project van Stichting GAiN
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.actie4kids.nl
Middels een 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.
Samen aan Tafel
Een keer in de 2 maanden organiseert de werkgroep SAT een avond voor
ontmoeting en samen eten met gemeenteleden en belangstellenden.
De avonden worden van te voren gepland voor een heel seizoen.
Creatieve Club
Iedere dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur komt de creatieve club voor ouderen bijeen in
‟t Forum. Handvaardigheid en onderling contact vormen een goede combinatie om
samen te komen De creatieve club draait geheel zelfstandig, ook financieel.
Sponsorkindje
Als diaconie willen we omzien naar naasten dichtbij maar ook ver weg daarom
sponsort de diaconie sinds februari 2017, via Compassion, een kindje in Tanzania.
Jaarlijks houden we een extra actie waarvan de opbrengst gaat naar een extra gift
aan het gezin van het sponsorkind.
Beheer Gmail en Whats app
De diaconie heeft een eigen e-mailadres en Whats app groep.
Het e-mailadres is belangrijk voor de continuïteit van het ontvangen en doorgeven
van informatie en rekeningen. Het e-mailadres is:
diaconie.gerefkerkstellendam@gmail.com
Klusteam voor ouderen
Voor de ouderen en mensen die hulp nodig hebben is er „het klusteam. Dit is een
initiatief om mensen te helpen met kleine hulpvragen. Dit kan zijn iemand naar de
kerk vervoeren, naar het ziekenhuis brengen, kleine klusjes in en rond het huis 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.
Sparen van ansichtkaarten, postzegels, cartridges en oude mobiele telefoons
Ten behoeve van Kerk in Actie worden ansichtkaarten en postzegels gespaard in
een speciaal daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk. Er staat ook een
inzamelbox van Kerk in Actie voor cartridges en oude mobiele telefoons.
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Overige
De diaconie verzorgt tevens:
 de doopkaarsen;
 de paaskaars;
 de gedachteniskaarsen
Alle taken staan uitgebreid omschreven in het Handboek Diaconie Gereformeerde
Kerk Stellendam.

Vergaderingen - Overlegvormen
De diaconie vergadert 1 maal per maand.
De diaconie participeert in verschillende overlegorganen:
 Grote Kerkenraad
 Kleine Kerkenraad
(één afgevaardigde)
 Moderamen HG-HHG-GK
,,
 Grote Kerkenraad Gereformeerde Kerk – Hervormde Gemeente 2x per jaar
 Diaconie Gereformeerde Kerk – Hervormde Gemeente 2x per jaar
 SaGe Haringvliet
 SchuldHulpMaatje

Toerusting diakenen
De diakenen kunnen via de PKN cursussen volgen.
Ook worden via SaGe Haringvliet en Classis Delta avonden en cursussen
aangeboden.

Financiële paragraaf
De financiële middelen van de diaconie
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 naasten, dichtbij en
ver weg, te helpen. Dit in navolging van Christus, die met innerlijke ontferming
bewogen diegenen hielp, die geen helper hebben. We denken aan sociaal
zwakkeren in de samenleving, waaronder we willen verstaan: gehandicapten,
verslaafden, mensen in de knel, vluchtelingen, hongerigen, gevangenen en personen
in financiële nood, veraf en dichtbij. Veelal verloopt de ondersteuning via instellingen
of organisaties.
Criteria
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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 van essentieel belang dat de diaconie een financiële reserve
heeft om adequaat mensen in nood te kunnen helpen. Het algemene reserve van de
diaconie is ± € 10.000,Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening en
begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid
en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid.
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Beleidsvoornemens 2019 - 2025
-De diaconie zorgt er voor dat het diaconaat binnen onze gemeente zichtbaar is en
blijft. Dit doen we door informatie in het Kerknieuws, voorbede, extra aandacht voor
collecten, acties, een diaconale dienst. Maar vooral ook door het stimuleren, het
voorleven, van de onderlinge aandacht, zorg en liefde voor onze naasten die onze
hulp nodig hebben.
-Onderlinge zorg en aandacht, met name aan ouderen en eenzamen, stimuleren/
intensiveren door bv. meer bezoekwerk van wijkbezoekers, bezoekdames.
-Gemeenteleden maar vooral ook jongeren, betrekken bij acties.
-De diaconie streeft er naar verbinding met andere diaconieën in het dorp en op het
eiland Goeree-Overflakkee te verstevigen. Onder andere door het bijwonen van
bijeenkomsten van SaGe of door gezamenlijke projecten van diaconale aard uit te
voeren, zoals bv. Schuldhulpmaatje.
-Kennis vergroten hoe om te gaan met individuele hulpvragen door bv. het volgen
van een cursus diaconaat via de PKN, informatie en advies vragen aan andere
diaconieën of via SaGe.
-Klusteam verder uitbreiden.
-Kinderen/jongeren (meer) betrekken bij het diaconaat bij bv. speciale acties zoals
Actie4kids, spaardoosje 40dagentijd, collecteren, ouderen bezoeken, bij een actie
voor het sponsorkindje.
-Aandacht voor duurzaamheid binnen de kerk, het gemeente zijn en de omgeving
waarin we wonen en werken.
De diaconie zal duurzaamheid onder de aandacht blijven brengen bij de gemeente,
en bij het werk van de Kerkenraad en het College van kerkrentmeesters. Door bv. het
scheiden van afval, het verzamelen van materialen (oude telefoons, cartridges).
hergebruik van materialen, kinderactiviteit als bijv. zwerfvuil rapen houden.
-Signaleren van verborgen armoede verbeteren door bv. de predikant, de
ouderlingen, wijkbezoekers te vragen alert te zijn op signalen van armoede.
- Onderzoeken of we als kerk, of 3 kerken op Stellendam iets kunt betekenen
voor vluchtelingen.
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