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1. Diaconaat in de Bijbel   

Met ontferming bewogen is het thema van dit beleidsplan. Een voorbeeld van bewogenheid vinden we in 

Markus 1 waar een melaatse naar Jezus toe kwam. Deze melaatse die in een sociaal en financieel isolement 

leefde, viel voor Hem op de knieën en zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met barmhartigheid 

bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! En toen Hij dit gezegd 

had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd. Er staat dat Jezus 'innerlijk met 

barmhartigheid (of ontferming) bewogen werd'. In het Grieks staat hier een woord dat refereert aan de 

ingewanden - bewogenheid is een gevoel vanuit de 'nieren' of de ingewanden. 

Wij worden opgeroepen om in navolging van Jezus barmhartig en met innerlijke ontferming bewogen te zijn 

met onze naaste in nood. 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. Laat ons op dezelfde manier reageren als Jezus door er voor de ander te zijn 

en hulp te bieden. 

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 aan onze diaconale roeping.  

 

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: 

✓ Bespreekbaar maken- en mede invulling geven aan prediking over een diaconaal onderwerp door 

invoering van een periodieke diaconale zondag  

✓   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 beeld- en geluiduitzendingen en het 

vervoer van ouderen zijn voorbeelden van diaconale taken rondom de Eredienst.  

 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Gestructureerd aandragen van gebedspunten voor de voorbede 

✓ Vraag en aanbod van vervoer naar de kerk onderzoeken en afstemmen 

✓ Onderzoeken of er andere of aanvullende mogelijkheden zijn om de collectes vorm te geven 
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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: 

✓ Vraag- en aanbod in kaart brengen van de (mantel)zorgbehoefte in onze gemeente, nu en in de 
toekomst.  

✓ Het verder vorm- en inhoud geven aan de taak en zichtbaarheid van de wijkdiaken en het diaconaal 
huisbezoek (ken je gemeente) 

✓ Evalueren- en organiseren van ontmoetingsmomenten in Maranatha zoals koffiedrinken na de dienst, 
maaltijden voor ouderen, SAT, uitbreiden zomer inloopochtenden, paaslunch, kerstdiner etc.  

✓ Onderzoeken of- en in welke mate er sprake is van eenzaamheid in de gemeente en ideeën uitwerken 
om hierin iets te kunnen betekenen voor de ander     

✓ Organiseren van diaconale avond met wijkdiakenen, dames HVD, Pastoraal Team om zo ervaringen te 
delen en samen visie te vormen 

✓ Bezinning op attenties voor ouderen met Pasen, Kerst of bij langdurige ziekte  
✓ Ondersteuning geven aan het bezoekwerk dat in gemeente wordt gedaan voor onze naasten die hulp 

nodig hebben (o.a. PPT, HVD, stille armoede) 
✓ Aandacht vragen voor (bezoeken) gevangenen  

 

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: 
✓ Continueren en uitbreiden van gesprekken met andere diaconieën in de Hoeksche Waard  

✓ Opbouwen- en onderhouden van relaties met andere instanties zoals burgerlijke overheid (WMO, 

sociale dienst, Voedselbank HW, Stichting De Hoop, Stichting De Overbrugging, Stichting Present, 

NPV, Project-1027 en overige maatschappelijke instanties) 

 

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 

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

✓ Bezinning en evaluatie op de werving van financiële middelen voor (nood)hulpacties zoals de 

langdurige hulp aan Servië en eenmalige noodhulp aan Libanon  

✓ Diaconale initiatieven vanuit de gemeente bevorderen en extra onder de aandacht brengen door 

bijvoorbeeld gerichte collectes 

✓ Gemeenteleden stimuleren in het aanmoedigen van ‘nieuwe’ goede doelen of projecten die we als 

gemeente kunnen ondersteunen 
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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 tweewekelijkse 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 en bezinning op het gebruik van 

“sociale media” en andere communicatiemiddelen om het diaconale werk in de gemeente onder de 

aandacht te brengen en mensen aan elkaar te verbinden  

✓ Onderzoeken hoe we als diaconie (nog) laagdrempeliger kunnen worden en of er behoefte is aan een 

diaconaal spreekuur  

✓ Enquête houden onder ouderen van de gemeente 

✓ Mogelijkheden onderzoeken voor een diaconaal jaarverslag voor gemeenteleden  

 

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 

✓ Bezinning op de kaders voor het verlenen van ondersteuningsaanvragen en communicatie 

✓ Onderzoeken welke alternatieve mogelijkheden er zijn om geld in te zamelen voor specifieke doelen 

 

10. Diaconaat en jeugd  

De diaconie en het jeugdwerk binnen een gemeente zijn vaak afzonderlijke eilanden. Zo betrokken als de 

diaconie zich weten op mensen die hun zorg nodig hebben, zo betrokken zijn jongeren op elkaar. Wanneer deze 

eilanden een eenheid vormen, kunnen diaconie en jongeren elkaar versterken. Dit noemen we jeugddiaconaat. 

Het spreekwoord luidt: jong geleerd, is oud gedaan. Als we jong leren goed te doen aan onze naaste, zullen we 

dat niet snel afleren. Het jeugddiaconaat heeft een eigen beleidsplan “Jong & Dienstbaar” 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Leden van het Jeugddiaconaat meer betrekken bij het werk van de diaconie 

✓ Stimuleren van activiteiten door jongeren t.b.v. diaconale projecten binnen- en buiten de eigen 

gemeente  

✓ Samen met de jeugd nadenken over de verdere samenwerking met Aleksander Subotin in Servië  

 

 

 

http://www.hervormdoudbeijerland.nl/
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11. Meer informatie 

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

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

kunt u onderstaande websites raadplegen: 

✓ http://www.hervormdoudbeijerland.nl/ 

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

✓ https://www.kerkinactie.nl/ 

✓ https://www.project1027.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.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/werken/diaken
https://www.kerkinactie.nl/
https://www.project1027.nl/
http://www.hervormdoudbeijerland.nl/kerk/algemene-kerkenraad/

