
2017 - 2020 

 

  

Dienen door delen 
Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde 

Gemeente te Oud-Beijerland 

 



blz. 1 
 

Versiebeheer 
 

Versie Datum Status Opmerking 

1.0 4 februari 2017 Opzet 
Eerste opzet van het beleidsplan wordt besproken in 
diaconievergadering van 23-02-2017 

1.1 1 maart 2017 Update Enkele aanvullingen en opmerkingen verwerkt 

1.2 9 maart 2017 Update Enkele kleine aanpassingen verwerkt 

2.0 21-03-2017 Definitief Tijdens de diaconievergadering definitief vastgesteld 

    

    

    

    

    

    

  



blz. 2 
 

Inhoudsopgave 
 

 

 

   1. Diaconaat in de Bijbel    ...................................................................................................................... 3 

Dienen door delen 

   2. Diaconaal beleid    ................................................................................................................................ 3 

Waarom diaconaal beleid   

 3. Diaconale toerusting van de gemeente ....................................................................................... 3 

Bewustwording, inspireren, activeren en motiveren  

   4. Diaconale taken rondom de Eredienst  ........................................................................................ 3 
  
 Een veelomvattende taak 

   5. Diaconale zorg in de gemeente ....................................................................................................... 3 

Zorgbehoefte in de gemeente 

   6. Diaconaat plaatselijk/landelijk ...................................................................................................... 4 

Samen praten, samen denken, samen doen 

   7. Diaconaat wereldwijd ........................................................................................................................ 4 

Aandacht voor onze naaste ver bij ons vandaan 

   8. Diaconaat en communicatie  ............................................................................................................ 4 

Delen van informatie 

   9. Diaconaat en financiën ...................................................................................................................... 4 

Ontvangen- en uitdelen van middelen 

10.  Meer informatie ................................................................................................................................... 5

  

 

  



blz. 3 
 

1. Diaconaat in de Bijbel   

Dienen door delen zijn woorden die kort maar krachtig weergeven waar het in het diaconaat om gaat. Jezus 

Christus zelf gaf ons hierin het voorbeeld toen Hij zei: Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te 

dienen. Maar ook op vele andere plaatsen in de Bijbel vinden we voorbeelden als het gaat om dienen door 

delen. Delen uit liefde tot onze naaste door te geven aan anderen van datgene wat je zelf hebt ontvangen. Het 

is een opdracht voor elke Christen (zowel jongeren als ouderen) om hierin Zijn voorbeeld te volgen want zo zegt 

Jacobus: het geloof zonder de werken is dood. Je kunt hierbij denken aan concrete voorbeelden van 

barmhartigheid zoals: hulp bieden aan hen die honger en dorst hebben, die geen kleding hebben, die ziek zijn, 

die gevangen zitten, die vreemdeling zijn, die eenzaam zijn. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld 

gerechtigheid, kun je hulp bieden aan hen die onrecht wordt aangedaan. U kunt hier in de Bijbel meer over 

lezen in Mattheüs 25: 31-46 en Galaten 6: 9-10 

 

2. Diaconaal beleid 

In dit beknopte beleidsplan leggen we als diaconie vast waar we ons de komende periode op willen richten. 

Door ontwikkelingen in onze gemeente en de samenleving waar wij deel van uit maken, is het van belang om 

steeds opnieuw koers te bepalen om op de juiste wijze inhoud te geven aan de diaconale woorden dienen, 

delen en doen. Hiervoor zijn per onderdeel enkele beleidsvoornemens genoemd. Deze zullen de komende 

periode verder concreet gemaakt worden. 

 

3. Diaconale toerusting van de gemeente 

Het toerusten van de gemeente is belangrijk voor het vervullen van onze diaconale roeping. Dit vraagt om 

bewustwording, informeren, inspireren en activeren! De diaconie heeft tot taak om de gemeente bewust te 

maken en te attenderen op nood die er bestaat. Zowel binnen als buiten de gemeente, dichtbij en ver weg. 

Naast het bewust worden moet de gemeente ook vanuit de Bijbel worden opgeroepen en geënthousiasmeerd 

om hun gaven en middelen in dienst van anderen te stellen. Bewustwording en inspiratie moeten leiden tot het 

dienen door te delen. En dat niet alleen met woorden, maar ook met daden.  Ook zullen diakenen zelf moeten 

worden toegerust en op de hoogte zijn van veranderingen in onze samenleving. Zij kunnen immers niet 

doorgeven wat ze zelf niet bezitten. 

 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Organiseren diaconale informatieve gemeente avonden 

✓ Meer en gestructureerd aandacht in de prediking voor diaconale thema’s 

✓ Toerusten van diakenen en gemeenteleden 

 

4. Diaconale taken rondom de Eredienst 

 De diaconale taken rondom de Eredienst zijn veelomvattend. We denken hierbij aan het dienen aan de tafel bij 

het Heilig Avondmaal, het inzamelen van offerande en in het bijzonder het aandragen van gebedspunten voor 

de voorbede. Maar ook het verzorgen van de kinderoppasdienst, de kerkradio en het vervoer van ouderen zijn 

voorbeelden van diaconale taken rondom de Eredienst.  

 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Uitzenden van kerkdiensten vanuit de Bethelkerk 

✓ Mogelijkheden onderzoeken en voorstellen doen, om naast geluid ook beeld uit te zenden 

✓ Vraag en aanbod van vervoer naar de kerk onderzoeken en afstemmen 
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5. Diaconale zorg in de gemeente 

  In de gemeente zijn veel zorgen als het gaat om ziekte, mantelzorg, eenzaamheid, vluchtelingen, verslaving, 
mensen met een beperking, financiële noden etc. Als we kijken naar de demografie van onze 
gemeente(vergrijzing) en de veranderingen in de zorg, dan zal de diaconale zorg in de toekomst een grotere rol 
binnen de gemeente kunnen gaan innemen. Als het gaat om het samen dienen, delen en doen hebben we met 
Helpende Handen al een bijzondere en goede stap gezet. Maar het blijft belangrijk om de ontwikkelingen in de 
maatschappij te volgen en ons hierop te bezinnen. Hierin zullen de onderlinge “ontmoeting” van gemeenteleden 
en het gesprek wat we samen mogen hebben een belangrijke(re) plaats innemen.  

 
Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ In kaart brengen van de zorgbehoefte in onze gemeente, nu en in de toekomst. Invoeren van de 
wijkdiaken of wijkteams en diaconaal huisbezoek(ken je gemeente) 

✓ Organiseren van ontmoetingsmomenten in Maranatha(bijv. koffiedrinken na de dienst, maaltijden voor 
ouderen, uitbreiden zomer inloopochtenden etc. ) 

✓ Kerst attentie voor minder bedeelden (bijv. in overleg met sociale dienst) 
✓ Organiseren van diaconale avond met wijkdiakenen, dames HVD, Pastoraal Team om zo ervaringen te 

delen en samen visie te vormen 
 

6. Diaconaat plaatselijk/landelijk  

Om als kerk ook een rol van betekenis te kunnen zijn in ons dorp en de samenleving is het belangrijk dat je als 

kerk zichtbaar en aanspreekbaar bent. Door plaatselijk en regionaal te participeren in de zowel burgerlijke- als 

kerkelijke commissies en platformen kunnen diaconale, sociale en maatschappelijke onderwerpen worden 

besproken. Door middel van deze netwerken kunnen we proberen antwoorden te vinden op diverse 

vraagstukken en de rol bepalen die we hierin als diaconie hebben en wat we hierin samen kunnen doen.  

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 
✓ In gesprek gaan met andere diaconieën over actuele diaconale thema’s 

✓ Bruggen bouwen naar andere instanties zoals burgerlijke overheid( WMO, sociale dienst, Voedselbank, 

De Hoop, De Overbrugging, Rembrandt etc.) 

✓ Samenwerking aangaan en ondersteuning bieden aan bijv. stichting Ontmoeting  

 

7.  Diaconaat wereldwijd 

De diaconie heeft als taak de noden van onze naaste ver bij ons vandaan, te signaleren en zoveel als mogelijk 

bij te dragen in het werk wat gedaan mag worden om hulpverlening mogelijk te maken. Ook dient zij de 

gemeente bewust te maken van de wereldwijde noden en haar te stimuleren om te participeren in het werk 

dat gedaan wordt om deze noden te lenigen. 

 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 
✓ Aandacht voor zending wereldwijd(bezinning op plaats ZWO in de gemeente) 

✓ Intensiveren van de relatie met de sponsorkinderen van Woord&Daad 

✓ Bezinning op de werving van gelden t.b.v. (nood)hulp d.m.v. acties bijv. T.b.v. Servië 

✓ Samenwerking met Project 1027 verstevigen 

 

 

 

 

 

 

 

 



blz. 5 
 

 

 

8. Diaconaat en communicatie 

Als diaconie vinden we het belangrijk om diaconale zorgen, verdriet, vreugde en dankbaarheid met elkaar te 

delen. Wij communiceren met behulp van diverse media zoals het 2-wekelijkse kerkblad, de website 

www.hervormdoudbeijerland.nl, de wekelijkse digitale nieuwsbrief en de periodieke uitgave van het blad 

Diascoop 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 
✓ Onderzoeken of de communicatie via de bestaande kanalen effectief is 

✓ Bezinnen op inzet van social media en andere communicatiemiddelen om het diaconale werk in de 

gemeente onder de aandacht te brengen en mensen aan elkaar te verbinden 

9. Diaconaat en financiën 
 

Dit onderwerp staat bewust achteraan in dit beleidsplan. Want bij diaconaat gaat het allereerst om zorgen en 

noden van mensen! Als diaconie hebben we echter ook de verantwoording over inkomsten en uitgaven. 

Inkomsten worden via de collecten en pachtinkomsten aan ons toevertrouwd. Daarnaast zijn er diverse andere 

vermogensbestanddelen die ons als diaconie ter beschikking staan. Alles wat wij in beheer hebben gekregen, 

mogen en moeten we gebruiken als instrumenten in dienst van Zijn Koninkrijk. Het verantwoord “delen” van 

financiële middelen aan broeders en zusters en anderen die nood hebben, is een grote verantwoordelijkheid en 

daarom ook van fundamenteel belang om hier regelmatig met elkaar over in gesprek te zijn. 

 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Bezinning op het vaststellen van het collecterooster en de verdeelsleutel van diaconale 

doelen(plaatselijk, regionaal, landelijk, wereldwijd)  

✓ Visie bepaling m.b.t. inzet en gebruik van het beschikbare diaconale vermogen 

 

10. Meer informatie 

We realiseren ons dat dit beleidsplan slechts een beknopte hoeveelheid informatie bevat over diaconaat in onze 

gemeente. Indien u behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie in het algemeen of binnen onze gemeente 

kunt u onderstaande websites raadplegen: 

✓ http://www.hervormdoudbeijerland.nl/ 

✓ http://www.hervormdoudbeijerland.nl/diaconie2/ 

✓ http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/diaken 

✓ https://www.kerkinactie.nl/ 

Het beleidsplan van de Algemene kerkenraad van onze gemeente kunt u hier vinden: 

✓ http://www.hervormdoudbeijerland.nl/kerk/algemene-kerkenraad/ 

 

 

 

http://www.hervormdoudbeijerland.nl/
http://www.hervormdoudbeijerland.nl/
http://www.hervormdoudbeijerland.nl/diaconie2/
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/diaken
https://www.kerkinactie.nl/
http://www.hervormdoudbeijerland.nl/kerk/algemene-kerkenraad/

