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Inleiding: 

Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: “Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat de smaak”!   

Het diaconaat loopt als een rode draad door de kerkelijke gemeente en dit betekent dat ook de gemeente zich 

betrokken moet voelen bij het werk van de diaconie. 

De diaconie heeft binnen de gemeente een dienende functie. Zij ondersteunt en begeleidt mensen die te 

maken hebben met problemen van allerlei aard.  Dit is soms financiële, soms meer pastorale ondersteuning of 

begeleiding bij het doen van een beroep op maatschappelijke instanties. 

Regionaal, landelijk en wereldwijd ondersteunt de diaconie financieel diverse hulporganisaties. Vaak wordt 

nauw samengewerkt met Kerk in Aktie   

Het beleidsplan 2015 tot 2020 beschrijft hoe de diaconie met haar opdracht omgaat en waar prioriteiten 

komen te liggen in de uitvoering van deze opdracht. 

 

Organisatie: 

De diaconie bestaat uit:   (voltallig)  voorzitter, secretaris, penningmeester, 10 wijkdiakenen, 2 diakenen 

Sinnehiem, 2  jeugddiakenen, totaal  17 personen, (evt. kan de penningmeester extern worden aangesteld). 

In de structuur van onze kerk  valt de commissie Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk (ZWO) 

rechtstreeks onder de diaconie. 

De diaconie is vertegenwoordigd in: 

-Commissie  Kerk in het Dorp, 

-Netwerk diaconieën in Haulerwijk  (middels participatie), 

-Jeugdwerk, 

-Stichting Present. 

-Diaconaal Werkverband (ring Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf) 

-Federatie van Diaconieën 

-Classis (indien nodig) 

Door deze afvaardiging is er over en weer contact en samenwerking mogelijk.  

Er kan er een beroep worden gedaan op het Dienstencentrum van de PKN 
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College van diakenen. 

Volgens de kerkorde valt onder de verantwoordelijkheid van de diakenen: 

-de dienst aan het Avondmaal en  de inzameling en het uitdelen van de gaven,                                                                                                                

-de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld,                                                                                 

-de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping,                                                                                    

-de verzorging van en het beheer over de vermogensrechtelijke diaconale aangelegenheden van de gemeente.   

Voorzitter. 

-Geeft leiding aan de vergaderingen van het college van diakenen ,                                                                                                                                                              

-heeft zitting in het moderamen en de kleine kerkenraad,                                      

-begeleidt diakenen bij de uitvoering van hun taak,                             ---

-stimuleert de uitvoering van de diaconale taak binnen de gemeente in haar geheel en de specifieke uitvoering 

hiervan door diakenen.      

Wijkdiaken. 

Voor de pastorale zorg  in de gemeente zijn een aantal wijkteams gevormd  waarin een wijkdiaken participeert  

en de teamvergaderingen bijwoont.  

Zijn/haar taak is:  

- oog hebben voor de problemen van diaconale aard in de wijk, 

-het bezoeken van mensen met moeilijkheden van deze aard en daarin het wijkteam ondersteunen. 

 

Jeugddiaken. 

-Heeft  oog voor de diaconale problematiek onder jongeren.                                                                                     ----    

-stimuleert het diaconaal bewustzijn onder jongeren  

-ondersteunt de jeugdouderling bij de pastorale zorg onder jongeren 

 Diaken Sinnehiem .                                                           

Herkent samen met de ouderling en pastoraal werker de speciale behoeften van de bewoners van Sinnehiem 

en speelt hierop in.   
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Financieel beleid: 

De diaconie verkrijgt inkomsten door middel van collectes en giften.                                                                             

Hiernaast is door giften in het verleden, diaconaal onroerend goed aangeschaft.  Door marktontwikkelingen is 

dit bedrag gegroeid na verkoop van het onroerend goed.   De financiële buffer welke hierdoor is ontstaan ,is 

geld  van en voor mensen die hulp nodig hebben. Het geven van financiële steun wordt  zorgvuldig afgewogen. 

Hierbij wordt in het oog gehouden dat geld (geven) geen doelstelling is, maar een middel om betrokken te 

blijven bij de minder bedeelden, veraf en dichtbij. 

De diaconale hulpverlening is in het algemeen te verdelen in 4 aandachtsgroepen, te weten: 

1 binnenlands diaconaat, (bijdragenadvies PDC) 

2 werelddiaconaat,  (bijdragenadvies PDC) 

3 doelen hier niet onder vallend, echter wel met een diaconaal karakter, 

4 persoonlijke hulpverlening (evt. in samenwerking met het Netwerk Diaconieën). 

De diaconie voert een beleid, waaronder deze aandachtsgroepen vallen. 

-Jaarlijks worden er  doelen aangewezen  die gerichte diaconale steun nodig hebben. 

-De opbrengsten van de regionale/prov./landelijke en wereldwijd ( a.s. Kerk in Actie) collectes kunnen door 

de diaconie worden verdubbeld . 

-Noodhulp veraf en dichtbij zal royaal, maar weloverwogen worden gesteund. 

Deze doelen worden door de voltallige diaconie vastgesteld. 

Alle uitgaven zullen door de diaconie worden getoetst op het diaconaal karakter !!                    

Er kunnen onverwachte ontwikkelingen op ons pad komen, reden waardoor een tijdspad betreffende deze 

doelstelling niet is aan te geven  . 

 

 

Uitvoering: 

Vergaderingen: 

Het college van diakenen, vergadert  1 x per maand 

Het dagelijks bestuur, bestaande uit:  voorzitter, secretaris en penningmeester vergadert voorafgaande aan 

iedere vergadering  van het college, met als doel de collegevergadering voor te bereiden en de agenda op te 

stellen.  

In het moderamen van de kerkenraad heeft de voorzitter van de diaconie zitting. 
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In de kleine kerkenraad hebben de voorzitter en 1 diaken zitting. 

Als leden van de kerkenraad zijn de diakenen aanwezig op de vergaderingen van de algemene kerkenraad              

(4x per jaar) 

Kerkdiensten: 

Volgens een tevoren opgesteld schema, hebben één of meerdere diakenen dienst in de kerkdienst, waar de 
belangrijkste taak is, het inzamelen van de gaven.  Het betreft 2 collecten per dienst. De volgorde van de 
collectezakken: de eerste zak is blanco; de tweede zak is herkenbaar aan het groene bandje. De gaven worden 
na de dienst verzameld. 
Volgens worden de eerste en tweede collectes geteld een telmachine. De eindbedragen worden op een  
daarvoor bestemd formulier ingevuld en door een tweed persoon gecontroleerd. Vervolgens worden de gelden 
afgestort, waarna de penningmeester voor verdere afhandeling zorgt. 
Jaarlijks wordt in overleg met het college van kerkrentmeesters een collecterooster vastgesteld. De diaconie 

heeft hierbij de taak erop toe te zien dat het diaconale werk voldoende aandacht krijgt. 

De diaconie dient er zorg voor te dragen, dat met behulp van collectemateriaal, zoals flyers,folders e.d. de 

landelijke collectes van Kerk in actie voldoende aandacht binnen de gemeente krijgen. Dit geldt ook voor 

bijzondere collectes die hier niet onder vallen, maar wel een diaconaal karakter hebben. 

De diaconie zal gedurende het kerkelijk jaar 6 maal het aantal mensen inventariseren  dat deze dienst bezoekt. 

De diaconie is vertegenwoordigd tijdens rouw en trouwdiensten. 

In de diensten, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, heeft als vanouds de diaconie een belangrijke taak,  

onder andere bij het delen van het brood en de wijn. Om ook het “samen delen”tot uitdrukking te brengen, zal 

de avondmaalscollecte een diaconaal karakter hebben en door de diaconie van tevoren worden vastgesteld. 

Ook is de diaconie vertegenwoordigd, bij het Heilig Avondmaal in “Sinnehiem”. 

Diaconie in het dorp:                                                                                                                          

De diaconie is voor de plaatselijke gemeente, maar niet in mindere mate voor het hele dorp.                                    

Zij dient daar waar nood is en hulp kan worden geboden, zich bewust te zijn van haar opdracht.                            

Signalen uit de samenleving, van diaconale aard, zullen zo mogelijk samen met het “Netwerk Diaconieën” 

volledig aandacht krijgen. 

Ook wanneer uit de wijkteams of op andere wijze signalen komen, welke aandacht behoeven, zal de diaconie 

hier zich voor inzetten. 
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De volgende activiteiten worden door de diaconie georganiseerd en (mede) verzorgd:  

  -bezorgen van een geschenkdoos (75+), 

 -actie roos op oudejaarsavond, 

 -bezorgen van dagboekje bij nabestaanden van overleden  gemeenteleden  (kerst), 

 -bezorgen van nieuwsbrief, 

 -reisje  60+, 

 -kerstpakkettenactie, 

 -voedselbankactie (dankdag), 

 -incidentele deelname aan acties van Stichting Present. 

 

Voorop moet staan, dat geheimhouding van alles wat de diaconie  wordt toevertrouwd, 

moet zijn gewaarborgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


