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11. Beleidsplan diaconie 

11.1 Bijbelse fundering van het diaconaat 
Veel mensen die actief zijn in het diaconaat laten zich inspireren door de Bijbel. 
In de boeken van het Oude Testament en in de verhalen van Jezus in het Nieuwe 
Testament speelt het recht van de armen een belangrijke rol. Een voorbeeld is 
het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37). In het boek 
Handelingen worden de eerste christelijke gemeenten beschreven, zoals die in 
de eerste eeuw van onze jaartelling ontstonden. In deze gemeenten werden 
diakenen aangesteld die verantwoordelijk waren voor het beheer en de 
(her)verdeling en de goederen welke de gemeenteleden op hun samenkomsten 
bijeen brachten. De diakenen hadden, behalve een dienende taak in de 
samenkomsten, ook een sociale taak in de gemeenschap.   
Maar Jezus zelf is ons grote voorbeeld. Hij heeft de gestalte van een 
dienstknecht aangenomen tot heil van deze wereld. Hij is de diaken bij uitstek. 
Hij toont grote bewogenheid en betrokkenheid bij hen die het moeilijk hebben 
zoals zieken, zwakken, verschoppelingen etc. In navolging van Hem zijn wij 
geroepen om diezelfde dienstknechtgestalte zichtbaar te maken in onze tijd. In 
eerste instantie is dit een taak van elk gemeentelid, iedere gelovige afzonderlijk. 
We zien dat in de eerste gemeente diakenen werden aangesteld, gedragen door 
de gemeente om de liefde van Jezus zichtbaar te maken aan hen die hulp nodig 
hadden. Dit is ook ons uitgangspunt. Binnen en buiten de kerk, dichtbij of veraf. 
Dit motiveert onze diaconale houding. 

11.2 Diaconie in onze gemeente 
De diaconie in onze gemeente kenmerkt zich door haar plek binnen de gemeente 
en binnen de kerkenraad. Hiernaast vallen een aantal werkzaamheden en 
werkgroepen en commissies onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. 
De diaconie heeft zich een vaste plek in de kerkelijke gemeente verworven. 
Enerzijds door de specifieke taak die ze heeft, anderzijds door de activiteiten die 
ze onderneemt op het vlak van hulp aan anderen. Dit laatste is in de breedste zin 
van het woord te nemen. 
De 4 leden van de diaconie, de voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid 
met meer speciale taken, werken hard aan de taak die ze hebben binnen en 
buiten de gemeente. Voor de wijkindeling wordt verwezen naar de 
gemeentegids. De betrokkenheid van de diaconie is op te delen in 3 punten. 

1. betrokkenheid bij de eigen gemeente en dorp; 
2. betrokkenheid bij de provinciale en landelijke diaconale zaken; 
3. betrokkenheid bij het Werelddiaconaat. 

 
ad 1. betrokkenheid bij de eigen gemeente en dorp 
Doordat de kerkelijke betrokkenheid op de zorg in het algemeen is afgenomen 
(jaren 60 en 70) is het beleid op dat punt behoorlijk bijgesteld ten opzichte van 
het verleden. De betrokkenheid richt zich nu meer op ouderen en 
hulpbehoevenden, die niet of onvoldoende door de overheid worden gesteund, 
m.a.w. nagaan op  welke punten ze hulpbehoevend zijn. 
Behalve naar de nood zelf en de meest voor de hand liggende oplossingen zullen 
we ook moeten kijken naar de oorzaken en de mogelijke oplossingen hierbij. 
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Punten die spelen in de huidige maatschappij komen meer en meer te liggen op 
het vlak van de individualisering en de daarmee gepaard gaande vereenzaming 
en noodzakelijke zelfredzaamheid van mensen. Ook de vergrijzing is een 
kenmerk van de huidige maatschappij.  
Concrete werkzaamheden die hiermee verband houden zijn o.a.: 
x Ouderenreisje. 
x Kerstbroodmaaltijd voor de ouderen en alleenstaanden van binnen en 

buiten onze kerkelijke gemeente. 
x Fruitmandje voor de zieken en alleenstaanden welke niet naar de kerk 

kunnen komen. 
x De klussenploeg “Ta jo tsjinst” voor klussen bij hulpbehoevenden binnen 

ons dorp. 
 
We hebben ons zelf de vraag gesteld: Hoe kunnen we meer, wat betreft de zorg 
in het algemeen, voor onze gemeente betekenen? Het maakt hierbij niet uit voor 
wie de zorg bestemd is, kerkelijk of niet kerkelijk. 
Wat wij willen doen: 
x Bekendheid geven aan veranderende wet- en regelgeving voor wat betreft 

de wijzigingen in de zorg, via de Keppelstok, het prikbord in de hal van 
de kerk of de dorpskrant de Barte. Als voorbeeld kan genoemd worden de 
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), welke wet het 
uitgangspunt heeft meedoen waar mogelijk en ondersteuning waar nodig. 

x Nauw contact onderhouden met predikant, wijkouderling en contactdames 
om te ontdekken waar welke zorg nodig is. 

x We kunnen als diaconie, samen met bijvoorbeeld Dorpsbelang of 
gemeenteleden die een netwerk hebben bij overheid of zorginstellingen 
een bemiddelende rol spelen. 

x Financiële hulp zal in beperkte mate mogelijk zijn en alleen daar waar 
bestaande regelgeving nog niet, niet meer of onvoldoende in voorziet. De 
hoogte van dit bedrag zal afhangen van de financiële ruimte van de 
diaconie. Eerder zal gezocht moeten worden naar hulp in natura en 
doorverwijzing naar de juiste instanties en loketten. 

x Mensen/vrijwilligers inzetten, zoals de klussenploeg “Ta jo tsjinst”, of 
mensen die werkzaam zijn in de zorg. Ook hierin geldt, dat dit alleen 
wordt toegepast waar bestaande regelgeving tekort schiet. 

 
ad 2. betrokkenheid bij de provinciale en landelijke diaconale zaken 
Deze betrokkenheid beperkt zich hoofdzakelijk tot het financieel steunen van 
diaconale projecten. De ontwikkelingen op dit gebied worden door ons 
nauwlettend in de gaten gehouden door de nieuwsbrieven en folders te lezen die 
door de door ons gesteunde projecten worden toegestuurd. 
Ook worden vergaderingen van samenwerkingsverbanden, zoals van het 
regionale dienstencentrum en de classis regelmatig bezocht. 
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ad 3. betrokkenheid bij het Werelddiaconaat 
Een belangrijke tak van onze diaconie is het Werelddiaconaat. Diaconale hulp in 
het buitenland wordt in de regel gerealiseerd met kerken ter plekke. We maken 
hierbij gebruik van het materiaal en de mogelijkheden die “Kerk in Actie” ons 
biedt. Regelmatig worden collectes gehouden voor projecten van Kerk in Actie 
en 2 maal per jaar wordt, om de opbrengst voor een steunproject te vergroten, 
een enveloppenactie gehouden waarbij we een rondgang door de gemeente 
houden. 
Omdat ons uitgangspunt is om de liefde van Christus ook zichtbaar te maken in 
andere delen van de wereld werken we samen met de zending- en 
evangelisatiecommissie. Deze contacten worden onderhouden doordat één van 
de diakenen ook zitting heeft in deze commissie. 
Sinds 2008 doen we als diaconie ook mee aan het “Oikocredit”. Deze 
organisatie levert een bijdrage aan de arme mensen in 3e wereldlanden, niet door 
geld te geven, maar door doormiddel van kleine leningen mensen te stimuleren 
zelf iets van hun leven te maken. Een herkenbare spreuk die op dit initiatief lijkt 
is: geef iemand een hengel in plaats van een vis en hij kan zichzelf blijven 
redden. Er is in 2008 een begin gemaakt hiermee, door € 1.000 te steken in dit 
project, waarmee Oikocredit haar werk in deze landen kan doen. Dit project zal 
bij goed bevallen een vervolg krijgen. 
We leveren niet alleen bijdragen in hulp op praktisch en financieel gebied, maar 
laten ook van ons horen door middel van schrijfacties en kaartenacties, o.a. met 
Pasen. Ook hierbij maken we gebruik van het materiaal wat ons beschikbaar 
wordt gesteld door Kerk in Actie.  
Ook het aandragen van gebedspunten als voorbereiding van de voorbede is een 
taak die ons als diakenen is toevertrouwd. 
 
Verder wordt voor de taakomschrijvingen en afhandelingen verwezen naar de 
bijbehorende bijlagen 20 t/m 22. 


