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VOORWOORD 

Dit is het beleidsplan van het jeugddiaconaat van de hervormde gemeente van  
Oud-Beijerland.  
Het jeugddiaconaat is een officiële werkgroep van de diaconie van de hervormde gemeente. 
 
We zetten ons als enthousiaste groep in voor mensen binnen en buiten de gemeente. Het 
doel van het jeugddiaconaat is om jongeren bewust te maken van de diaconale taak die zij 
binnen en buiten de kerkelijke gemeente hebben. Ook willen we iets van de liefde van de 
Heere Jezus doorgeven aan onze naaste. 
 
Met dit beleidsplan willen we een beeld geven van het jeugddiaconaat en duidelijkheid 
verschaffen over wat het jeugddiaconaat de komende jaren wil bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud-Beijerland 
16-03-2012 
 
 
 
Arjan van der Velden, 
Voorzitter Jeugddiaconaat 
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1. INLEIDING 

In de inleiding komen algemene zaken aan de orde , de werkelijke inhoud volgt in de 

volgende hoofdstukken. 

Motief 
Voor het lezen van dit beleidsplan is het belangrijk om te weten waarom een aantal jongeren 
een deel van hun tijd steken in het jeugddiaconaat. Tijd steken in het helpen van de naaste, 
hoe simpel vaak ook. De gedrevenheid waarmee acties worden opgezet en het 
enthousiasme op bijvoorbeeld een kerstmiddag. Waar komt dat vandaag? U begrijpt al, er is 
maar één Antwoord mogelijk dat is het Antwoord op al onze vragen, al onze problemen en 
ook de problemen van onze medemensen. De oorsprong van de gedrevenheid van het 
jeugddiaconaat ligt in God en in Zijn Zoon, de liefde van Christus. 
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan is de leidraad voor de komende vier jaar. In dit plan komt naar voren welke 
lopende activiteiten er zijn, welke activiteiten op touw worden gezet en aan welke 
activiteiten we in de toekomst kunnen denken. Dit betekent niet dat er niet afgeweken kan 
worden van dit plan. In de loop van de jaren kunnen er heel wat plannen bij komen. 
 
Verbintenis 
Het team van het jeugddiaconaat is een officiële werkgroep van de diaconie van onze 
gemeente. De diaconie ondersteunt het jeugddiaconaat waar mogelijk, er kan dus een 
beroep gedaan worden op het jeugddiaconaat, maar dat kan natuurlijk ook andersom. Het 
jeugddiaconaat werkt echter geheel zelfstandig. In het jeugddiaconaat zijn één of twee 
diakenen vertegenwoordigt. 
 
Doelstelling 
Het belangrijkste doel van het jeugddiaconaat is jongeren bewust maken van de diaconale 
taak die zij binnen buiten de kerkelijke gemeente hebben. Zij doet dit door zichtzelf en 
anderen diaconaal te vormen en toe te rusten. Verder organiseert zij activiteiten door en 
voor jongeren. 
 
Taken 
Het jeugddiaconaat stelt zich tot taak diaconaat te bedrijven door jongeren voor iedereen. 
Voor jong en oud die dit nodig heeft. Dit betreft niet alleen geld of materiële zaken. Door 
haar houding en uitstraling laat het jeugddiaconaat zien, horen en voelen, dat zij bezig is met 
Gods Woord. 
Binnen de gemeente helpt het jeugddiaconaat alle jongeren en ouderen die, op welke wijze 
dan ook, een beroep op haar doen. Ze tracht noden te signaleren en daarop gepast te 
reageren. 
Het werk van het jeugddiaconaat strekt zich over de gemeentegrenzen heen. Een aantal van 
haar activiteiten richt zich op de naaste die niet binnen de gemeentegrenzen van  
Oud-Beijerland woont. Ze heeft contact met hulpverlenende instanties in andere plaatsen. 
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2. BESTUUR 
 
Het jeugddiaconaat heeft een vast bestuur. Zij bestaat uit een team waarin de volgende 
functies zijn vertegenwoordigd: 
- Voorzitter; 
- Secretaresse; 
- Penningmeester (alleen wanneer nodig); 
- Minimaal drie en maximaal negen teamleden; 
- Eén of twee diakenen met uitsluitend een adviserende taak. 
 
Vergadering 
Het team komt minimaal vier keer per jaar in vergadering bijeen met vastgestelde data van 
tevoren. Voor elke vergadering ontvangen de teamleden een uitnodiging voorzien van een 
agenda. Van elke vergadering worden notulen bijgehouden, waarvan een uitwerking, voor 
aanvang van de volgende vergadering, aan de teamleden wordt gezonden. 
 
Jaarverslag 
Door middel van een jaarverslag wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld het volledige 
werk van het jeugddiaconaat over het afgelopen jaar in te zien. Dit verslag verschijnt in het 
eerste kwartaal van het nieuwe jaar. 
 
Financieel verslag en begroting 
Het jeugddiaconaat bezit geen eigen kas meer omdat daar geen gebruik van werd gemaakt. 
Als er financiële middelen nodig zijn kunnen wij een beroep doen op de diaconie.  
Er zal een klein financieel verslag bij het jaarverslag worden opgenomen waarin de 
opbrengsten van acties staan. 
 
Werkplan 
Een voor het toekomende jaar opgemaakt werkplan geeft (voor zover als mogelijk) de 
tijdsplanning aan, waarop bepaalde activiteiten worden uitgevoerd. 
 
Beleidsplan 
Een opgemaakt beleidsplan geeft aan langs welke lijn het jeugddiaconaat haar plannen wil 
ontwikkelen en haar activiteiten wil uitvoeren. Elke vier jaar wordt het beleidsplan herzien 
en zo nodig herschreven. 
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3. VORMING 

Zelfvorming 
In elke vergadering wordt door het team voldoende tijd genomen om zichzelf vanuit Gods 
Woord te vormen. Naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, dan wel een onderwerp of thema 
uit een ander boek of drukwerk, wordt stilgestaan bij ‘het wezen’ van het jeugddiaconaat. 
Gesproken wordt over het motief van je doen en laten, naar de leiding vanuit Gods Woord. 
Gezocht wordt naar de naaste die hulp nodig heeft. Gewezen wordt op het werk van onze 
Heere Jezus. Op de liefde die God voor ons en onze naaste heeft. 
 
Vorming van anderen 
Eenmaal per jaar organiseert het jeugddiaconaat een vormingsavond ten behoeve van 
jongeren in de gemeente. Op deze avond wordt een actueel onderwerp in het licht van Gods 
Woord behandelt.  
Verder onderhoudt het jeugddiaconaat contacten met alle verenigingen binnen onze 
kerkelijke gemeente. Ze probeert de leden van deze verenigingen bewust te maken van hun 
diaconale taak binnen de gemeente. 
In het kerkblad wordt regelmatig, ten behoeve van jong en oud, over een onderwerp 
geschreven, waarin de diaconale aspecten worden belicht. Deze artikelen zijn bedoeld om 
een ieder bewust te maken van de achtergronden van bepaalde noden. 
 
Vorming door anderen 
Buiten de gemeente Oud-Beijerland heeft het jeugddiaconaat contact met andere 
jeugddiaconieën. Ze probeert inzicht te krijgen in het werk van de jeugddiaconieën. Verder 
heeft het jeugddiaconaat contact met de overkoepelende instanties binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
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4. ACTIVITEITEN VAN HET JEUGDDIACONAAT 
 
Het jeugddiaconaat wil haar plannen zo snel mogelijk realiseren, zonder dat daarbij teveel 
tijd met vergaderen verloren gaat. Vanuit het team worden aan elk plan twee of meerder 
leden gekoppeld. Zij bekijken een plan en werken het verder uit. Een activiteitenlijst geeft 
aan welke plannen over welke leden zijn verdeeld. In de vergadering wordt beslist of een 
plan een activiteit wordt. 
 
Binnen Oud-Beijerland 

1. Kersmiddag 
Het jeugddiaconaat organiseert een kerstmiddag ten behoeve van de ouderen en 
alleenstaanden binnen onze gemeente. 

2. Kaartenactie 
Het jeugddiaconaat stuurt kaarten bij ziekte en overlijden van gemeenteleden. 

3. Kerkblad 
Het jeugddiaconaat houdt de gemeente op de hoogte van haar activiteiten door 
hierover regelmatig in het kerkblad te schrijven. In principe doet de voorzitter dit 
werk. 

4. Andere clubs, verenigingen en sommissies 
Het jeugddiaconaat onderhoudt waar nodig contact met andere clubs, verenigingen 
en commissies van de hervormde gemeente Oud-Beijerland. 

5. Zoomhoek 
Het jeugddiaconaat biedt waar nodig de helpende hand met betrekking tot 
ouderenhulp in Zoomhoek. 
 

Buiten Oud-Beijerland 
1. Gemeentebreed project 

Het jeugddiaconaat biedt ondersteuning bij gemeentebrede projecten binnen de 
hervormde gemeente van Oud-Beijerland. Ze doet dit door het (mede) organiseren 
van diverse acties. 

2. Werkvakantie 
Het jeugddiaconaat biedt ondersteuning bij het organiseren van werkvakanties voor 
jongeren uit de hervormde gemeente Oud-Beijerland. 
 

Binnen het team 
1. Ten behoeve van de samenwerking komt het team eenmaal per jaar informeel 

bijeen. 
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5. FINANCIËLE EN ANDERE MIDDELEN 

Voor haar activiteiten wordt het jeugddiaconaat financieel, middels de diaconie, door de 
gemeente ondersteund. Inkomsten verkregen uit een persoonlijke gift of een collecte tijdens 
een activiteit, worden geschonken aan een diaconaal doel. Voor bepaalde projecten kan er 
bij de diaconie gevraagd worden de deurbussen bij de uitgang van de kerk voor een maand 
aan dat doel toe te bedelen. 
 
Ten behoeve van haar eigen vorming en ter uitvoering van bepaalde activiteiten heeft het 
team van het jeugddiaconaat een abonnement op één of meerder diaconale bladen. 
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6. TOT SLOT 
 
Het beleidsplan van het jeugddiaconaat tot en met het jaar 2016 is klaar. Het is nu aan dit 
diaconaat om de plannen waar te blijven maken en op die wijze de naaste van dienst te zijn. 
Een veel uitgesproken wens van jongeren binnen de gemeente is: ‘Laten we niet praten, 
maar doen’.  
Het jeugddiaconaat wil, tot eer van God, anderen helpen en hoopt dat onze God dit werk wil 
zegenen! 
 
 
 

En alles wat u doet met woorden 
of met daden, doe dat alles 

in de Naam van de Heere Jezus, 
terwijl u God en de Vader dankt door Hem. 

 
 

 
 
 
Het team Jeugddiaconaat 
Oud-Beijerland, 16-03-2012 
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BIJLAGE 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  Arjan van der Velden 
Secretaresse:  Cees Bochoven 
Penningmeester: De functie penningmeester wordt op dit moment niet vervuld. Dit door 
   het feit dat we geen kas meer hebben. 
 
Kaartenactie: 
Monica Slingerland 
 
Volledige team: 
 

1. Arjan van der Velden Huizingastraat 11  tel.:  0186-621152 
        06-27377624 
       @: arjanvdv@filternet.nl 

2. Cees Bochoven Steenenstraat   tel.: 0186- 
        06- 
       @: cees.bokkie@gmail.com 
 

3. Monica Slingerland Adm. Helfrichsingel 28 Tel.: 0186-616431 
        06-13472679 
       @:  monicaslingerland@gmail.com 
 

4. Arjan van der Zwaan J.A. Vermaasstraat 8  Tel.: 0186-620556 
       @: avdz@hotmail.com 
 

5. Matthijs Boele Koninginneweg 37  Tel.: 0186-610603 
        06-48325128 
       @:  matthijs_boele@hotmail.com 
 

6. Johan van der Zwaan Anemoonstraat 17  Tel.: 06-18091761 
      @:johanvanderzwaan@hotmail.com  
 

7. Albertine Wander 
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