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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. Als jongeren van de gemeente willen we “dienstbaar” zijn en zo delen uit liefde tot onze naaste, door te 

geven aan anderen van datgene wat we zelf van God hebben 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 eenzaamzijn. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld gerechtigheid, kun je hulp bieden aan hen die 

onrecht wordt aangedaan. Je kunt hier in de Bijbel meer over lezen in Mattheüs 25: 31-46 en Galaten 6: 9-10 

 

2. Diaconaal beleid Jeugddiaconaat 

In dit beknopte beleidsplan “Jong & Dienstbaar” beschrijven we als jeugddiaconie waar we ons de komende 

periode op willen richten. Diaconaat en ons kerk-zijn horen onlosmakelijk bij elkaar! Door veranderingen in de 

samenleving waar wij deel van uit maken, is het van belang om de juiste koers te bepalen en zo dienstbaar te 

zijn als jeugddiaconaat in de gemeente. Hiervoor hebben we per onderdeel enkele beleidsvoornemens 

benoemd waaraan we de komende periode verdere invulling willen geven. 

 

Wat we belangrijk vinden om te benadrukken is dat we vanuit het Jeugddiaconaat in 2017 voor vier jaar onze 

steun aan dominee Aleksandar Subotin in Servië hebben gegeven. Deze steun bestaat uit een geldelijke bijdrage 

vanuit onze gemeente en het organiseren van werkvakanties. De diaconie staat garant voor het geld wat 

gedoneerd wordt, maar dit geld moet ergens vandaan komen. Daarom zullen onze activiteiten de komende 

jaren, ten minste tot en met 2021, in het teken staan van acties voor Servië. Door deze acties samen met de 

gemeente en de jongeren te doen, werken we aan de binding binnen de gemeente en wordt er aan een hoop 

van de in dit document genoemde voornemens gewerkt. Het is dan ook ons voornemen om de overige punten 

op te pakken wanneer de langdurige steun minder aandacht vraagt, dus vanaf begin 2022 verandert de focus 

iets. 

 

3. Diaconale toerusting van jongeren in de gemeente 

Het toerusten van jongeren in de gemeente is belangrijk voor het vervullen van onze diaconale roeping. Dit 

vraagt om bewustwording, informeren, inspireren en activeren! Het jeugddiaconaat heeft tot taak om de 

jongeren in de gemeente bewust te maken van de nood die er bestaat onder jongeren en ouderen. Zowel 

binnen als buiten de gemeente, dichtbij en ver weg. Naast het bewust maken moeten de jongeren in 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 jong & dienstbaar zijn. En dat niet 

alleen met woorden, maar ook met daden.  Ook zullen jeugddiakenen zelf diaconaal toegerust moeten worden 

en op de hoogte zijn van veranderingen in onze samenleving in het algemeen en wat er leeft onder jongeren in 

het bijzonder. 

 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Jongeren in de gemeente bewust(er) maken en betrekken bij het diaconaat (het is van/voor iedereen) 

✓ In gesprek met diaconie, predikanten en jeugdouderling(en) over diaconale thema’s m.b.t. de jeugd in 

de gemeente 
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4. Diaconale taken rondom de Eredienst 

De diaconale taken rondom de Eredienst zijn veelomvattend. Ook jongeren kunnen hieraan hun steentje 

bijdragen.  We denken hierbij aan het inzamelen van de offerande, het aandragen van gebedspunten voor de 

voorbede, aandacht voor jeugddiaconaat in de prediking en het welkom heten van gemeenteleden.  

 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Collecteren bij projecten/acties die relatie hebben met Jeugddiaconaat  

✓ Indienen van gebedspunten voor jongeren 

✓ Lid van de welkomstcommissie 

 

5. Diaconale zorg onder jongeren in de gemeente 

In de gemeente zijn er naast zorgen onder ouderen, ook zorgen onder jongeren als het gaat om ziekte, 
eenzaamheid, pesten, verslavingen, financiële zorgen, discriminatie, echtscheidingen van ouders, jongeren met 
een beperking, depressies, etc. Wij vinden het als jeugddiaconaat belangrijk om de ontwikkelingen in de 
maatschappij en in onze gemeente in al haar breedte te volgen en als Jeugddiaconaat herkenbaar en 
aanspreekbaar te zijn voor jongeren.  

 
Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Omzien naar jongeren in de gemeente die het moeilijk hebben 

✓ Kaartje sturen (bloemetje brengen/fruitmandje) naar (langdurig)zieken en eenzamen in de gemeente 

✓ Praktische hulp bieden via Helpende Handen of Stichting Present 

✓ Het samen met andere jongeren uit de gemeente verzorgen van de jaarlijkse kerstmaaltijd voor 
(eenzame)ouderen 
 

 

6. Jeugddiaconaat plaatselijk/landelijk 

Om als kerk een rol van betekenis te kunnen vervullen in ons dorp en de samenleving is het belangrijk dat we als 

jeugd diaconaat zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Door plaatselijk en regionaal betrokken te zijn en te 

participeren in burgerlijke- en kerkelijke platformen kunnen diaconale, sociale en maatschappelijke 

onderwerpen worden besproken met betrekking tot jongeren. Door middel van deze netwerken kunnen we 

meer zicht krijgen op vraagstukken die er zijn en bepalen wat we hierin als jeugddiaconie kunnen betekenen. 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 
✓ In gesprek gaan met andere jeugddiakenen uit de Hoeksche Waard over actuele diaconale thema’s 

✓ Jongeren van verschillende kerken met elkaar verbinden 

 

 

7. Jeugddiaconaat wereldwijd 

Het jeugddiaconaat heeft als taak de noden van onze naaste ver bij ons vandaan te signaleren en waar mogelijk 

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

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

gedaan wordt om deze noden te lenigen. Het jeugddiaconaat heeft als taak om de diaconie bij te staan en is op 

dit moment intensief betrokken bij het project van HOE (Hulp Oost Europa) in Servië van broeder Aleksandar 

Subotin waarvan een afzonderlijk projectplan is opgesteld. 

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 

✓ Het actief werven van middelen d.m.v. acties en collecten voor het project in Servië 

✓ Organiseren van werkvakanties naar Servië 
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8. Jeugddiaconaat en communicatie 

Als jeugddiaconie vinden we het belangrijk om op een laagdrempelige manier diaconale zorgen, verdriet, 

vreugde en dankbaarheid onder jongeren met elkaar te delen. Wij communiceren met behulp van diverse 

media zoals het 2-wekelijkse kerkblad, de websitewww.hervormdoudbeijerland.nl en bij diverse acties maken 

we gebruik van posters, flyers, email en social media 

 

Beleidsvoornemens voor de komende periode zijn: 

✓ Onderzoeken of de communicatie via de bestaande kanalen effectief is 

✓ Bezinnen op (meer)inzet van social media en andere communicatiemiddelen zoals Facebook, Twitter, 

WhatsApp etc. om het jeugddiaconaat in de gemeente onder de aandacht te brengen en laagdrempelig 

bereikbaar te zijn  

✓ Onderzoeken of er een vaste nieuwsupdate in het kerkblad kan komen 

✓ Aan jongeren laten weten wat we voor hen kunnen betekenen  

9. Jeugddiaconaat en financiën 
 

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

en noden van jongeren en ouderen in de gemeente! Als jeugddiaconie hebben we geen eigen financiële 

verantwoording maar staat de “boekhouding” onder verantwoording van de Diaconie. Onze inkomsten worden 

door acties/giften en collectes verkregen. 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 

(jongere)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 inkomsten t.b.v. activiteiten voor het jeugddiaconaat(acties/collecten/giften)  

✓ Financiën werkvakantie inzichtelijk maken 

✓ Jaarlijks overzicht van inkomsten/uitgaven met toelichting maken 

 

10. Meer informatie 

We realiseren ons dat dit beleidsplan slechts een beknopte hoeveelheid informatie bevat over het 

jeugddiaconaat in onze gemeente. Indien u/jij behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie in het algemeen 

of binnen onze gemeente kunt u onderstaande websites raadplegen of een mail sturen naar 

jeugddiaconaat@hotmail.com 

Kijk voor meer informatie op onderstaande websites of raadpleeg de documenten: 

✓ http://www.hervormdoudbeijerland.nl/commissies/jeugddiaconaat/ 

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

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

✓ http://www.hervormdoudbeijerland.nl/download/Beleidsplandiaconie.pdf 

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