
Diaconie 
 

Bijbelse achtergronden 

Diaconaat in de Bijbel 

Christus geeft in de samenvatting van de wet aan waar het in het geloof om gaat, namelijk: God 

liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf.  

 

Het diaconaat kan kernachtig worden samengevat in drie begrippen: Barmhartigheid, Gerechtigheid 

en Dienstbetoon. Barmhartigheid kunnen we het basiswoord noemen voor het hele diaconaat. Het 

grondwoord voor barmhartigheid is in het oude testament chèsèd, wat kan worden vertaald met 

goedheid, trouw, barmhartigheid, weldadigheid, loyaliteit, genade. Deze barmhartigheid is niet maar 

een opwelling van vriendelijkheid, maar is gebaseerd op een onderlinge relatie, waaraan rechten en 

plichten verbonden zijn. Het is niet mogelijk de diakonia af te grenzen van andere kerkelijke arbeid. 

Het dienstbetoon ontspringt immers aan dezelfde bron: de liefde van Christus waarin Hij redding 

zoekt van alles wat verloren is. In het dienen gaat het om de liefde, die door ons en vanuit Christus 

aan de gemeente en in de wereld wordt bewezen. 

 

 

Het College van Diakenen 

Het dagelijks bestuur (moderamen) van de diaconie bestaat uit de onderstaande diakenen: 

Voorzitter G.A. van Driel 

Secretaris B. van Belle 

Adm. diaken M. Bom 

IBAN Rabobank NL74 RABO 0351 1058 40 

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 

Correspondentieadres: 

Postbus 1030 

3260 AD Oud-Beijerland 

 

Het moderamen vergadert normaliter in de week voorafgaande aan de diaconie vergadering en stelt 

de agenda vast. Verder handelt zij zaken af die spoed hebben en behandelt zij de in- uitgaande post. 

Van deze handelingen legt het moderamen in de collegevergadering verantwoording af aan het 

college van diakenen. 

 

Het college van diakenen bestaat uit de diakenen van de wijken West en Oost. 

Wijk West 

B. van Belle, Karel Doormanstraat 28 (0186) 57 33 76 

M. Bom, Bakhuis12, (06) 36 42 45 75 

D. Brussaard, Van den Bergstraat 34, (0186) 68 47 51 

G.A. van Driel, S. Goudswaardstraat 9, (0186) 61 85 91 

C.P. Reedijk, Tjerk Hiddesplantsoen 22, (0186) 61 01 10 

Wijk Oost 

J. Brussaard, Asterstaat 22, (0186) 61 18 61 

L.W.A. Hokke, Mollekade 8, Heinenoord (06) 43 03 15 81 

J. den Dekker, Heijermansstraat 5 (0186) 62 01 17 

H.J Weerheim, Oud-Beijerlandsedijk 14, (06) 15 48 80 40 

J.A. Weeda, Acaciastraat 39 (06) 34 96 27 57 

Het college van diakenen komt periodiek in vergadering bijeen, klik hier voor vergaderdata. 

 

Hervormde Vrouwendienst 

De Hervormde Vrouwendienst, kortweg H.V.D. is een kerkelijke instelling die uitgaat van de diaconie. 



Zij bestaat uit vrouwelijke gemeenteleden, die namens de gemeente op bezoek gaan bij ouderen 

(75+) rond hun verjaardag. 

In deze bezoeken staan het tonen van betrokkenheid en meeleven voorop. 

Veel alleenstaanden en ouderen hebben vooral behoefte om met iemand over allerhande zaken te 

praten, die hen bezighouden. 

Een luisterend oor is dan het belangrijkste. Verder is het van belang, dat zij een soort 

“antennefunctie” vervullen. Als ouderen vragen of opmerkingen hebben, kunnen de H.V.D dames dit 

communiceren met de diaconie en/of de predikanten. 

Tijdens de jaarvergadering, waarbij een afvaardiging van de Diaconie aanwezig is, wordt door één 

van de predikanten een korte meditatie gehouden. Nieuwe adressen worden toegewezen en 

eventuele vragen die er zijn, met elkaar besproken. 

 

Contactpersoon: 

Mevr. A Nelemans- Baars 

Het bestuur bestaat uit: 

Mevr. A Nelemans – Baars 

Binnenpad 119 

Tel. 0186-618749 

Mevr. J.C. Kamp- Trouwborst 

Asterstraat 17 

Tel. 0186-617194 

Mevr. W. de Reus-Naaktgeboren 

Karrespoor 80 

Tel. 0186-613459 

 

Kinderoppas 

Tijdens beide zondagse diensten is er naast de Dorpskerk in het kerkelijk centrum Maranatha 

kinderoppasdienst aanwezig. Ook bij bijzondere kerkdiensten is er kinderoppas. 

Tijdens de ochtenddiensten is er ook oppas in de Bethelkerk. 

Zie hiervoor het rooster in het kerkblad. 

 

 

Vervoer 

Gemeenteleden die slecht ter been zijn en niet over eigen vervoer beschikken kunnen gebruik maken 

van kerkauto’s. Als u hiervan gebruik wilt maken, of wanneer u als vrijwilliger zelf wilt rijden, kunt u 

zich in verbinding stellen met onderstaande diaken A. Weeda, telefoon 06 34 96 27 57. 

 

Beleidsplan 

Door het College van Diakenen is het beleidsplan van onze Diaconie voor de periode 2021-2025 

vastgesteld. In dit beleidsplan kunt u lezen op welke terreinen de Diaconie werkzaam is, in en buiten 

de gemeente.  Ook zijn er concrete beleidspunten geformuleerd waaraan in de komende jaren 

speciale aandacht zal worden besteed. 

Het Beleidsplan diaconie 2021-2025 kunt u elders op de website downloaden. 

 

 

Financiën 

Wat is diaconaal geld en hoe wordt het besteed? 

Diaconaal geld is door de gemeente bijeengebracht voor de sociaal en economisch zwakkeren in de 

samenleving, hier en wereldwijd. De diaconie is geroepen om als een goede rentmeester het 

ingezamelde geld te beheren en diaconaal te besteden. 

Inkomsten 

De inkomsten die de diaconie ontvangt zijn afkomstig van: 



• Inzameling tijdens de erediensten/ giften 

• Deurbussen 

• Inkomsten uit pacht 

Jaarlijks wordt in overleg met de kerkrentmeesters het collecterooster vastgesteld en goedgekeurd.  

 

Begroting 

De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de diaconie en goedgekeurd door de algemene 

kerkenraad. Voor de keuze van de te ondersteunen doelen wordt er rechtstreeks gebruik gemaakt 

van betrouwbare stichtingen. Er wordt naar gestreefd om de jaarlijks ontvangen gelden helemaal aan 

diaconale doelen te besteden. 

 

Jaarrekening 

De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld en goedgekeurd door de algemene kerkenraad, en is voor 

de lidmaten van de gemeente in te zien. In het kerkblad wordt de inzage termijn jaarlijks 

gepubliceerd.  

Uitgaven 

 

Financiële hulpverlening 

In de praktijk blijken veel gemeenteleden het erg moeilijk te vinden om met hun financiële 

problemen aan te kloppen bij de diaconie. Eén van de redenen daarvan is de onbekendheid die 

bestaat rond het inroepen van hulp van de diakenen. Dat is jammer. Want het blijkt in de praktijk nog 

wel eens dat hulp te laat wordt ingeroepen. Er kunnen dan bijvoorbeeld situaties zijn ontstaan 

waarin al sprake is van (hoog) opgelopen schulden, waardoor de mogelijkheden tot hulpverlening 

minder groot zijn dan wanneer de diaconie op een eerder moment was benaderd. 

Schroom daarom niet om contact op te nemen met de diaconie als u in financiële problemen zit of 

dreigt te komen! 

Oproep aan gemeenteleden 

We willen gemeenteleden – die zélf geen financiële ondersteuning nodig hebben – maar wel van 

andere gemeenteleden (familie, vrienden of bekenden) weten dat zij dergelijke problemen hebben, 

oproepen om contact op te nemen met de diaconie. De diaconie kan zelf niet alles signaleren, u kunt 

ons daarbij helpen. 

 

 

ANBI Diaconie 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI Diaconie van de Hervormde gemeente te Oud-Beijerland 

RSIN/Fiscaal nummer 803496977 

Website-adres www.hervormdoudbeijerland.nl 

E-mail diaconie@hervormdoudbeijerland.nl 

Adres Kerkstraat 57 

Plaats Oud-Beijerland 

Postadres Postbus 1030 

Postcode 3260 AD 

Plaats Oud-Beijerland 

 

De Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de 

Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in 

ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ”een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot 

eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 



helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 

3). 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk 

wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de 

kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de 

financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere 

onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde 

Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil 

zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit 

kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 

Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland. 

 

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 

ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 34 leden, die worden 

gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 

Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 

middelen en eigendommen van de diaconie. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de 

begroting en de jaarrekening. 

Het college bestaat uit tenminste drie leden. 

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. 

(Ordinantie 11, art 8). 

 

C. Doelstelling/visie 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. 

Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, 

haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige 

apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 

verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te 

horen en te verkondigen. 

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 

Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, 

Zoon en Heilige Geest. 

 

D. Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de website van de Protestantse Kerk in 

Nederland. 

Op onze website www.hervormdoudbeijerland.nl kunt u ook het actuele beleidsplan vinden van de 

diaconie van onze gemeente. 

 

E. Beloningsbeleid 

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de 

‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende 

regelingen vindt u op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 



 

F. Verslag Activiteiten 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 

levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het 

plaatselijk werk. 

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het 

College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. 

Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en 

verantwoording af aan de kerkenraad. 

 

G. Jaarcijfers diaconie 2021 

De jaarcijfers van de diaconie kunt u hier inzien: jaarcijfers-2021 

 

Helpende Handen 

Gemeentediaconaat, een bijbelse opdracht 

De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon: de aan u en jou geschonken gaven 

gebruiken ten dienste van de ander. 

We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het diaconaat is immers geen taak van de 

diakenen alleen maar van de gehele gemeente. 

We mogen dankbaar zijn voor het vele werk dat mag plaatsvinden binnen en buiten onze gemeente. 

Vaak onopgemerkt en in stilte, maar hebben wij allen en altijd voldoende oog voor de noden van de 

ander? En zijn we ons bewust van onze persoonlijke gaven en vooral de mogelijkheden om deze 

gaven in te zetten voor de naaste? 

Met Helpende Handen hoopt de Kerkenraad de gehele gemeente – jong en oud – te betrekken bij de 

bijbelse opdracht tot dienstbetoon. 

Helpende Handen, wat is het? 

Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van 

eenvoudige klusjes en taken die mensen niet meer zelf kunnen doen of waar zij hulp bij nodig 

hebben. 

Het gaat meestal om kleinschalige en kortlopende klusjes of taken. Helpende Handen is dus niet 

bedoeld om professionele hulp te bieden zoals bijvoorbeeld bij het invullen van een 

belastingformulier of de reparatie van een wasmachine. 

Een paar voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: 

• Klusjes binnens- en buitenshuis 

Een lamp vervangen of ophangen, de heg knippen, de ramen lappen 

• Mobiliteit 

Iemand naar het ziekenhuis begeleiden, meegaan naar het dorp of de markt, een rondje wandelen 

• Thuishulp 

Een maaltijd koken, een boodschapje doen, interieurverzorging 

• Persoonlijke hulp 

Opvang van kinderen bij ziekte van ouders, hulp bij thuiskomst uit het ziekenhuis, het brengen van 

een bezoekje 

• Administratief 

Behandelen van de post, huishoudboekje, hulp bij het invullen van formulieren 

Meer weten? 

Mevrouw R. Brussaard (0186-623450) en de heer J. de Vlaming (06-20013794) zijn de 

contactpersonen van Helpende Handen en brengen “vraag en aanbod” bij elkaar. 

Kunt u hulp gebruiken of wilt u meer weten over hoe u zelf kunt helpen? Neem dan contact op met 

één van deze contactpersonen van Helpende Handen. 

  

 

 



Adoptiekinderen 

Als diaconie van de Hervormde gemeente Oud-Beijerland zijn we sponsor van 10 kansarme kinderen 

in ontwikkelingslanden via de stichting Woord & Daad. Door onze steun ontvangen de kinderen 

christelijk onderwijs, dagelijks eten, kleding en zo nodig ook medische zorg.  Letterlijk een zorg 

minder voor de ouders. Woord & Daad werkt met diverse partnerorganisaties in ontwikkelingslanden 

en ruim 35.000 kinderen ontvangen in twaalf verschillende landen christelijk onderwijs 

   

Kijkt u voor meer informatie over sponsoring eens op de website van Woord&Daad . 

 

Commissies 

De diaconie heeft zitting in de onderstaande commissies: 

• Evangelisatiecommissie 

• Zendingscommissie 

• Jeugddiaconaat 

Helpende Handen 

Deze dienst is erop gericht om hulpvragers- en aanbieders met elkaar in contact te brengen. Het is 

bedoeld om een tijdelijke situatie te overbruggen, bijvoorbeeld voordat er professionele hulp is. 

Tevens kan er een beroep op worden gedaan als er geen hulp beschikbaar is van familie of kennissen. 

Het gaat om kleine dingen zoals medicijnen halen, tuin bijwerken, licht huishoudelijk werk, oppassen 

bij een zieke e.d. 

De coördinatie wordt verzorgd door mevr. R. Brussaard en diaken J. de Vlaming. Als u “Helpende 

Handen” nodig heeft, kunt u met een van de coördinatoren contact opnemen. Lees meer >> 

Jeugd diaconaat 

“Jeugddiaconaat is jongeren bewegen, in navolging van Christus, tot het omzien naar en dienen van 

de ander”. Het jeugddiaconaat organiseert concrete acties en ontmoetingen waardoor jongeren een 

diaconale levenshouding aanleren en in praktijk brengen. Denk daarbij aan: het verzorgen van de 

kerstmiddag voor ouderen, het houden van acties t.b.v. een diaconaal doel, het bezoeken van 

ouderen en eenzamen enz.  

Jeugddiaconaat raakt en verandert jongeren. Het doorgeven van die bewogenheid en ervaring kan 

andere jongeren in de gemeente op hun beurt inspireren en stimuleren. Voor meer informatie 

verwijzen wij u naar de pagina jeugddiaconaat op deze website, klik daarvoor op jeugddiaconaat. 

 

Kerstgroeten 

De diaconie verzorgt in de week voor Kerst een kerstgroetenactie. Bij de ouderen van 75 jaar en 

ouder wordt dan een kerstattentie en een Bijbels dagboek bezorgd. 

Kerstmiddag 

Elk jaar wordt er door het Jeugddiaconaat een kerstmiddag georganiseerd. In het kerkblad vindt u 

t.z.t. meer informatie over deze middag. 

Samen aan Tafel en Koffie uurtje 

Regelmatig vinden er ontmoetingen plaats in Maranatha. U wordt hiervoor via kerkblad en website 

uitgenodigd.  


