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1 Woord vooraf 

De dienst van de barmhartigheid is een zaak van de gehele gemeente en staat centraal in ons diaconaal 
handelen, dat wil zeggen dat wij als leden van de gemeente en als diaken in het bijzonder geroepen zijn 
om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen, die in de knel zijn geraakt. Diaconale arbeid mogen 
we verrichten in navolging van Jezus Christus, die kwam om te dienen en Zijn leven heeft gegeven tot 
een losprijs voor velen. Waarachtig dienen van onze naaste ontspringt aan de liefde die ons in Christus 
wordt geschonken. 

In het diaconaat gaat het erom dienstbaar te zijn aan de mens en de samenleving, dichtbij (zieken, 
gehandicapten, ouderen, jongeren, kansarmen) en veraf (werelddiaconaat). Onze aandacht is daarbij 
gericht op de "huisgenoten des geloofs" binnen de kerk, want onze hulp zou ongeloofwaardig zijn als we 
de eigen leden van onze kerk zouden verwaarlozen, en op mensen buiten de kerk. Gemeenteleden dienen 
mede gestalte te geven aan het diaconaat. Het is daarom een taak van de diakenen om gemeenteleden te 
motiveren om de diaconale roeping, die wij allen hebben, te aanvaarden. Dit kunnen wij doen door 
bepaalde diaconale doelen in de gemeente bespreekbaar te maken. Dit betekent dat de diakenen een 
voortrekkersrol hebben en de gemeente dienen te helpen om tot een verantwoordelijk denken en handelen 
hierin te komen. De diakenen vervullen hun taak in samenwerking met de andere ambtsdragers van de 
kerk, maar hebben een eigen specifieke taak en verantwoordelijkheid. 

Diaconale hulp is daar nodig waar geen helper is. Dit vraagt van ons dat wij voortdurend nagaan waar 
onze hulp werkelijk nodig is en wie geholpen dient te worden. Ook betekent dit dat wij ons zullen 
moeten verdiepen in de oorzaken en achtergronden van de problemen en indien nodig deze samen met de 
betrokkenen onder de aandacht moeten brengen van verantwoordelijke overheden en organisaties in de 
samenleving. Dit vraagt van ons dat wij bereid zijn om mee te denken over mogelijke veranderingen in 
de samenlevingsstructuren, die deze probleemsituaties veroorzaken. De meest belangrijke taak van de 
diakenen is het voortdurend stimuleren en oproepen van de gemeenteleden tot de dienst der 
barmhartigheid. Als een gemeente diakenen tot het ambt heeft geroepen, betekent dit allerminst dat 
daarmee de eigen taak uit handen is gegeven. De diaconale taak hoort tot het wezen van de kerk. Het 
gaat erom dat de kerkelijke gemeente ook een diaconale gemeente is. Dat betekent dat diaconaat niet 
alleen een zaak is van de diaconie, maar een zaak die heel de gemeente raakt. 

Dit beleidsplan streeft er naar om onze visie en doelen voor de jaren 2012 tot en met 2015 te beschrijven. 
We realiseren ons dat de veranderingen in kerk en samenleving er toe kunnen leiden dat het beleidsplan 
niet volledig of actueel is. Daarnaast weten we ons afhankelijk van de genade van onze Heere God en 
daarmee belijden wij dat al onze activiteiten afhankelijk zijn van de tijd, gezondheid en gaven die God 
ons schenkt. 

Ten slotte 
Voor het staan in de Protestantse Kerk in Nederland sluit de diaconie zich aan bij het belijden van de 
Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland. Deze staat verwoord in zijn 
beleidsplan en plaatselijke regeling. 
 
Onze wens is dat dit beleidsplan, in biddend opzien tot onze Heere Jezus Christus om geheel en al 
gelijkvormig te worden aan Hem in dienstbetoon, tot uitvoer mag komen. Dat we de kracht en wijsheid 
ontvangen om te werken aan de verdere verbetering van de zorg voor onze naaste. 
 
Oud-Beijerland, 13 december 2011, 
 
namens het College van diakenen 
van de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 
A.L. van den Boogaart, voorzitter 
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2 Inleiding op het beleidsplan 

De uitgangspunten en achtergronden van de betekenis van het diaconaat en het werk van de diaconie in 
de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn samengevat in een inleiding onder de titel “Wat 
kunnen we voor elkaar betekenen?”. Deze inleiding is bedoeld als verdieping op het diaconaat en als 
discussiestuk voor gebruik in de gemeente. De inleiding is onlosmakelijk met dit beleidsplan verbonden 
en het strekt tot de aanbeveling om deze inleiding eerst te lezen alvorens dit beleidsplan ter hand te 
nemen. 
 
De opdracht tot diaconaat en dienstbetoon ontlenen we aan de Bijbel. We denken daarbij zowel aan het 
Oude Testament (bijv. Deuteronomium 15; Psalm 146 en Hosea 6: 8) als aan het Nieuwe Testament (o.a. 
Lukas 9:13; Handelingen 6:1vv; Efeze 4: 12). Het gaat om de zorg voor de naaste, in en buiten de 
christelijke gemeente, dichtbij en ver weg, waarbij Jezus ons in Lukas 10: 25-37 als uitgangspunt geeft: 
Wees een naaste. 
 
Ook wordt duidelijk dat het diaconaat een zaak is van de hele gemeente en dat de ambtsdragers de taak 
hebben om de gemeenteleden hierbij te informeren, te stimuleren en in te schakelen. In de lijn van het 
bevestigingsformulier voor ambtsdragers, waarin de gemeente wordt vermaand Christus allereerst om het 
voedsel voor de ziel en niet om het brood te volgen, geldt als basis voor de visie op het diaconaat, dat het 
materiële is ingebed in het geestelijke en zo is het diaconaat een wezenlijk onderdeel van de gemeente. 
 
Als wij het werk van de Heere Jezus bekijken zien wij dat evangelieverkondiging en pastoraat vaak hand 
in hand gaat met het diaconaat; Hij spreekt mensen vrij en Hij maakt ze gezond. Dat is het grote 
voorbeeld wat wij krijgen, ons grote voorbeeld de Heere Jezus kwam naar deze aarde omdat hij het heil 
van mensen op het oog had en was daardoor barmhartig en diaconaal bewogen. Ook de diaconie heeft het 
heil van mensen op het oog en is de basisgedachte in dit beleidsplan 
 
De kerntaak van de diaconie, als onderdeel van de gemeente, is het getrouw en zorgvuldig inzamelen en 
bewaren van giften en goederen en deze uit te delen waar ze nodig zijn. Rondom die kerntaak ligt een 
heel aantal andere taken. Vanuit deze visie wordt er blijvend naar gestreefd om het diaconaat in het 
midden van de gemeente te brengen, zodat de gemeenteleden hun persoonlijke roeping in toenemende 
mate onderkennen en daaraan gevolg geven. Er wordt een concreet diaconaat ingevuld door het 
eenduidig benoemen, verdelen en ontwikkelen van de taken binnen de diaconie. Daardoor wordt het 
diaconale werk in de gemeente duidelijk herkenbaar, en kan het doeltreffend en slagvaardig 
functioneren. 

Hoofddoelstellingen van het beleidsplan 
De hoofddoelstellingen van dit beleidsplan zijn op de volgende manier samen te vatten: 

a. De diaconie is de ‘Verlengde arm’ van de gemeenteleden. Door als gemeente de zorg voor de 
naaste te regelen via de diaconie wordt voorkomen dat er iemand wordt overgeslagen of tekort 
wordt gedaan. 

b. Omdat alle eeuwen binnen de christelijke gemeente de aandacht voor de naaste telkens dreigt te 
verslappen, heeft de diaconie de taak om de gemeente voortdurend bij haar diaconale roeping te 
bepalen. 

Leeswijzer 
De diaconie heeft voor dit beleidsplan een andere insteek gekozen dan voorgaande periodes gebruikelijk 
was. De reden hiervoor is dat we een duidelijkere scheiding willen aanbrengen. Enerzijds in het beleid en 
de visie van de diaconie op dienstbetoon en anderzijds de taken, verantwoordelijkheden en projecten die 
daaruit voortvloeien. Dit beleidsplan richt zich dus vooral op de ontwikkelingen die in de komende 
periode zullen plaatsvinden en de wijze waarop de diaconie hieraan invulling wil geven. Om hier 
structuur in aan te brengen zijn een aantal thema’s benoemd. De uitvoering van de activiteiten die 
bijdragen aan het realiseren van het beleidsplan zijn beschreven in het jaarplan. In dit jaarplan zullen 
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activiteiten staan die al lange tijd plaatsvinden, maar ook nieuwe, wenselijke activiteiten zullen hier een 
plaats in krijgen. Doel van het jaarplan is om van jaar tot jaar de activiteiten van de diaconie te 
structureren en bij te laten dragen aan het groeien van de gemeente. 
 
Ieder thema wordt inhoudelijk toegelicht, waarna wordt aangegeven welke activiteiten al plaatsvinden en 
welke beleidsdoelen we voor de komende periode voorzien. Om een en ander schematisch weer te geven 
hebben we de volgende figuur gemaakt: 

 
 
 

 
 

 
Wanneer in dit beleidsplan de mannelijke vorm ‘hij’ en ‘hem’ gebruikt worden, mag de lezer daar 
doorgaans ‘zij’ of ‘haar’ in gedachten aan toevoegen. Diaconaat in den brede zin van het woord is 
immers een zaak van vrouwen en mannen. 
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3 Eredienst 

In de eredienst zie je de gemeente van Christus in haar meest wezenlijke gedaante en staat de dienst van 
Christus centraal. De gemeente hoort van de dienende daden van God in Christus, ze ziet dit in de 
sacramenten. Maar het heil van Christus wil ook gedaan worden. De kerkdienst is wel ‘bron en norm’ 
van het diaconaat genoemd. Want daar worden we niet alleen door de dienst van Christus geïnspireerd 
tot ons diaconaat; maar daar horen en zien we ook waaraan die moet voldoen. 
Alle facetten van de kerkdienst zijn diaconaal. Het diaconale zit er als het ware doorheen geweven. Dat 
geldt heel praktisch: als ons kerkgebouw niet toegankelijk is voor gehandicapten en geen voorzieningen 
voor hen heeft, werpt dat voor deze mensen een belemmering op. Alleen het samenkomen heeft dus al 
iets diaconaals. Dat praktische hoort bij de kern van het ‘kerk-zijn’: in Christus mogen we de 
gemeenschap van de Geest vormen. Een gemeenschap van sterke en zwakke, arme en rijke, zieke en 
gezonde mensen. In Christus is er eenheid onder allen. Voor Gods aangezicht mag iedereen van elke rang 
en stand samenkomen en is men gelijk. Juist in de kerkdienst wordt duidelijk dat diaconaat én gemeente 
alles met elkaar te maken hebben. 
De diaken is als ambtsdrager in elke kerkdienst aanwezig. Op deze manier zijn zij actief betrokken bij de 
eredienst en drukken zij de diaconale betrokkenheid van de gemeente uit. 

3.1 Het Heilig Avondmaal 
Vooral aan de maaltijd van Christus bloeit het diaconaat op. Daar wordt duidelijk dat de gemeente, die 
leeft van de verzoening in Christus, bevrijd is tot dienst aan God, elkaar en anderen. Aan de tafel zien we 
de diaconale dienst. De nederige dienst van Christus gaat voorop. Zijn offer aan het kruis als verzoening 
van de zonden staat centraal. Diaconaat laat zich bij de maaltijd van Christus kennen als antwoord van de 
gemeente: een dankoffer aan God. Wat God in Christus schenkt, mag samen gedeeld worden. Helpers en 
geholpenen komen samen aan deze ene tafel en zien dat daar geen wezenlijke verschillen zijn. Ze leven 
samen van het offer van Christus, zien op tot God en kijken vooruit: het Maranatha klinkt bij de 
avondmaalsviering. Dat is de roep om Gods toekomst, de tijd wanneer alles nieuw en goed is: daarvan 
mag men aan de tafel al iets proeven. 
De diaken dient aan deze tafel. In de Dorpskerk door drie diakenen, in de Bethelkerk door twee 
diakenen. In de locatie Zoomhoek van de woonzorgorganisatie Zorgwaard doet één diaken dienst. Om de 
Avondmaaldienst in goede orde te laten verlopen is een protocol opgesteld. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Dienst doen aan de avondmaalstafels in de Dorpskerk, Bethelkerk en Zoomhoek. 

Beheren van de middelen die nodig zijn voor het houden van het Heilig Avondmaal (Avondmaalstel, linnengoed). 

3.2 De collecte 
De inzameling van de gaven is onlosmakelijk verbonden met de maaltijd van Christus. In de eerste 
eeuwen bracht de jonge kerk het voedsel in natura mee, als gaven voor de maaltijd van Christus, en gaf 
dat aan de diakenen. Men gebruikte die gaven bij de avondmaalsviering en wat overbleef, werd in 
opdracht van de gemeente en voorganger door de diakenen bij de armen en zieken gebracht. De gave in 
natura is sinds de elfde eeuw vervangen door (munt)geld. De opbrengst van de collecte wordt in handen 
van de diakenen (en kerkrentmeesters) gelegd, die deze bij de armen brengen, dichtbij of ver weg. Door 
diaconaal te collecteren in de kerkdienst kan de gemeente niet meer achteloos voorbijgaan aan de nood 
van de naaste. Het is een middel om gerechtigheid te doen. De diakenen zien het als hun taak om de 
gemeente te inspireren tot geven en te informeren over de mensen in nood wereldwijd. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Collecteren in de kerkdiensten (incl. opstellen collecterooster). 

Informeren van de gemeente door middel van het kerkblad over specifiek doel van de collecten, deurbussen en 
Avondmaalbekers en daarmee ook extra aandacht vragen voor het geven aan de diaconale nood. 



 

Diaconaal beleidsplan Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 

8 van 29 | definitief 1.0 
 

 

 

Beleidsdoelen voor de komende periode 

Bezinnen hoe we de ‘dienst der offeranden’ weer een meer duidelijke plaats in de eredienst kunnen geven en dit 
onder andere koppelen aan de voorbede. 

3.3 De gebeden 
In de kerkdienst wordt op verschillende momenten gebeden. Alle gebeden hebben een meer of minder 
diaconaal karakter. In de voorbede, veelal het laatste gebed, wordt de nood en dank van mens en wereld 
verwoord en om Gods ontferming geroepen. Hier worden ook de diaconale noden genoemd. De diaconale 
gemeente is daarmee ook solidair met de mensen in nood: vanwege honger, vervolging, onvrijheid, 
moeitevolle omstandigheden, enzovoort. De gemeente is, geleid door Gods Geest, de nood gaan zien, 
alsook haar verantwoordelijkheid ervoor. Maar ze weet ook van Gods ontferming en verlossing en richt 
zich daarom vooral tot Hem. Ze weet van haar beperktheid en van de grootheid van God: dat brengt haar 
tot gebed. Een aandachtspunt voor de diaconie is de aandacht die gegeven wordt aan het gebed voor de 
collecten. Hoewel dit slechts één aspect van het gebed is kunnen we hier meer in doen. Het vooraf 
opdragen van de milddadigheid van de gemeente in haar gaven, maar ook het gedenken van het doel van 
onze gaven is noodzakelijk in de zegen van God die wij hierop verwachten. Dit geldt ook voor de 
deurbussen en Avondmaalsbekers. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

(Meehelpen) voorbereiden van de voorbede voor de wereld en mensen in nood. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Inzetten dat vanaf 2012 tijdens de eerste zondag van de maand in de voorbede aandacht besteedt wordt aan het doel 
waarvoor de maandelijkse deurbussen zijn bestemd. 

3.4 De verkondiging 
In de eredienst gaat het onder meer over de verlossende daden van God in Christus. In de verkondiging 
hoort de gemeente dat Woord van de levende God. Daarin hoort ze over Zijn Koninkrijk, dat komt. Dat 
Woord klinkt ook in de diaconale context van de gemeente. Maar ook in het Woord zelf zitten de 
diaconale aspecten. De gemeente hoort over Christus die kwam om te dienen en leert van Hem wat 
dienen in nederigheid is. Ze ontvangt van Hem voorbeeld en inspiratie om ook zelf nederig te dienen (De 
voetwassing in Joh. 13). De verkondiging roept op tot rentmeesterschap, tot verantwoordelijkheid, tot 
gelovige navolging van Christus die gekomen is om te dienen. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

De predikanten worden 1 keer per jaar uitgenodigd om samen met het college van diakenen na te denken over het 
diaconaat en de plaats daarvan in gemeente en eredienst. 

Aanwezigheid van een diaken tijdens huwelijksdiensten en beheren en ter beschikking stellen van huwelijksbijbels. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Samen met kerkenraad nadenken over de plaats van het diaconaat in de verkondiging, maar ook daaromheen. 

3.5 Rondom de eredienst 
De diakenen zijn er voor verantwoordelijk dat iedereen deelgenoot kan zijn van het Woord dat iedere 
zondag wordt verkondigd. Dat omvat een aantal praktische onderwerpen die individueel of voor groepen 
mensen uitkomst biedt, om de verkondiging te kunnen horen of bijwonen. Het gaat dan om de volgende 
onderwerpen: 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Kinderoppasdienst: Tijdens de kerkdienst (ochtend en middag) is er kinderoppasdienst in kerkelijk centrum 
Maranatha (voor de Dorpskerk) en in de Bethelkerk. 
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Activiteiten die al plaatsvinden 

Kerkradio: De kerkdiensten van de Dorpskerk worden uitgezonden via de ether en internet. 

Audiodienst: Alle kerkdiensten worden opgenomen. Belangstellenden kunnen via de audiodienst een cassetteband, 
cd bestellen. 

Bewoners Zuidwester: In aantal woonhuizen wonen verstandelijk gehandicapten onder de begeleiding van de 
stichting Zuidwester. Zij die dat willen kunnen worden meegenomen naar de kerkdienst in de Bethelkerk en tijdens 
de dienst begeleid. 

Doventolk: Indien noodzakelijk wordt dit gecoördineerd. 

Vervoersdienst: Voor gemeenteleden die niet met eigen vervoer naar de kerk kunnen komen is een vervoersdienst 
actief. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Uitbreiden team van mensen die zich inzetten voor de vervoersdienst en onderzoeken hoe we dit beter kunnen 
organiseren (niet meer ad-hoc en zo breed als nodig gedefinieerd). 
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4 Diaconale zorg in de gemeente 

Zorgverlening is een van de taken van de diaconale gemeente. Dit gebeurt in de wetenschap dat de 
verzorgingsstaat zich steeds verder terugtrekt en de mens als individu in de wereld wordt gezien. Ook de 
grote bezuinigingen die in gang gezet worden door de huidige regering zullen juist de zorgverlening 
treffen omdat dit Nederlands grootste ‘kostenpost’ is. In dit thema willen we verder ingaan op de 
diaconale zorg van gemeenteleden, inclusief de diakenen, aan elkaar binnen de gemeente. Het is 
overigens belangrijk om de professionele hulp van buiten te kennen en op het goede moment in te 
schakelen. 
 
In het verlenen van zorg aan gemeenteleden onderkennen we twee kringen. Allereerst is daar de familie 
en het gezin. Deze zijn vaak de eerstverantwoordelijken voor het verlenen van zorg. Zij zijn de ‘eerste’ 
naaste. We constateren echter ook dat niet elke hulpvrager een netwerk van mantelzorg uit familie of 
vrienden om zich heen heeft. De gemeente waartoe hij of zij behoort, vormt op die manier de tweede 
kring van naasten. De diakenen en diaconaal betrokken gemeenteleden zijn de ‘hulpverleners’. Niet als 
professional of deskundige, maar wel als helpend gemeentelid. Het verder bekwamen en laten toerusten 
in de hulpverlening is een onderwerp dat verdere ontwikkeling verdient. 
 
Het kennen van de gemeente is nodig om de behoefte aan zorg te onderkennen. Er moeten vertrouwelijke 
relaties worden opgebouwd, zodat diaconaal werkenden in vertrouwen worden genomen. Dit betekent 
ook dat netwerken worden gebouwd en contacten worden gelegd. 
 
Het vervoeren van zieken, ouderen, gehandicapten en anderen die niet zelf in hun vervoer kunnen 
voorzien is een belangrijke verantwoordelijkheid voor de diaconie. Dit punt is opgenomen onder het 
hoofdstuk eredienst, maar is op veel meer terreinen van zorg en activiteitenbegeleiding nodig en wordt 
daarom gemeente-breed opgepakt en georganiseerd. 

4.1 Zieken 
Zieken lijden aan ziektes in diverse gedaantes. Er wordt veel geleden, lichamelijk en psychisch. De 
gevolgen van ziektes kunnen verschrikkelijk zijn. Zieken bevinden zich in meer of mindere mate in een 
isolement en kunnen vaak gebruikelijke taken niet meer ter hand nemen. Specifieke diaconale zorg is dat 
er gezondheidszorg gezocht en gevonden wordt. Het is een diaconale taak om zorg van arts en ziekenhuis 
te helpen vinden, al was het maar minimaal via vervoer of verwijzing. Ook zorgdragen dat pastorale hulp 
gegeven wordt aan de zieke kan een vorm van diaconale zorg zijn. Er is diaconaal veel voor de zieke te 
doen. Bezoeken afleggen, gesprekken voeren, hulpverlening bieden, aandacht geven dat men zo 
betrokken blijft bij kerk en samenleving. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Actie kerstgroeten voor ouderen en (langdurig) zieken in de gemeente. 

Afvaardiging vanuit de diaconie in het team van Psycho Pastorale Toerusting (PPT). 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Uitbreiden team van mensen die zich inzetten voor de vervoersdienst en onderzoeken hoe we dit beter kunnen 
organiseren (niet meer ad-hoc). 

Diaconaal huisbezoek om de benodigde zorg in de gemeente te onderkennen (is onderdeel van een bredere aanpak 
om het diaconaal huisbezoek meer gestalte te geven). 

4.2 Gehandicapten 
Gehandicapten zijn te onderscheiden in lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Ook zijn er mensen 
met meervoudige handicaps. Aan gehandicaptenzorg wordt in onze westerse samenleving gelukkig veel 
aandacht gegeven. De gehandicapten zelf verdienen als uiting van diaconale zorg blijvende aandacht, of 
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ze nu in een instelling verblijven, in een thuissituatie of gezinsvervangend tehuis wonen. Zij moeten ook 
een plaats en aandacht in de kerkdienst ontvangen en tevens in de pastorale zorg. Ook ouders en familie 
van de gehandicapte naaste hebben aandacht en zorg nodig. Via het Persoonsgebonden Budget wordt de 
zorg steeds meer geïndividualiseerd en is er de mogelijkheid om zelf zorg te zoeken, bijvoorbeeld via 
gemeenteleden. 
 
Onze gemeente kent ook lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. Nader inzicht in het aantal en de 
aard van de handicap is gewenst, waarna ook intensivering van gerichte activiteiten kan worden 
opgestart. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Stimulering vakantieweek gehandicapten en financiële ondersteuning hiervoor. 

Bezoeken gehandicapte gemeenteleden. 

Vanuit het pastoraat wordt aangepaste catechese verzorgd. 

Bijdrage leveren aan kerkdiensten in de ‘Zuidwester’ 

Tijdens kerkdiensten (Bethelkerk) is begeleiding aanwezig. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Inzicht verkrijgen in omvang en aard van gehandicapten in onze gemeente. 

Stimuleren van gezinsvervangend tehuis in Oud-Beijerland. 

Intensivering gerichte activiteiten voor gehandicapten. 

4.3 Ouderen 
Ouderen zijn, als het om diaconale zorg gaat, meer dan alleen oud. In de Bijbel worden in die zin oudere 
weduwen gestimuleerd om actief te zijn voor anderen (Tit. 2:3vv). In de vaak mooie periode van 
ouderdom lopen zij echter op tegen een aantal, soms pijnlijke, gevolgen die aandacht van de gemeente 
verdienen. Soms moet er hulp zijn om de grote hoeveelheid vrije tijd in te vullen. Bij anderen is bezoek 
nodig omdat zij steeds meer geïsoleerd raken, omdat er alleen maar bekenden wegvallen en geen nieuwe 
contacten voor in de plaats komen. Diaconale zorg kan bestaan uit het helpen zoeken van passende 
woonruimte, samen naar een arts of ziekenhuis gaan, of boodschappen doen. Of het brengen en ophalen 
van activiteiten in kerk en samenleving, zodat daaraan deelgenomen kan worden. Ouderen komen als 
gevolg van het ouder worden steeds meer aan de rand van de samenleving te staan, en kunnen zich steeds 
minder zelfstandig handhaven. Ze zoeken uit zichzelf soms maar moeilijk hulp. Omdat zij broeders en 
zusters zijn, is diaconale zorg gewenst voor hen. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Organisatie ouderenmiddagen. 

Hervormde Vrouwendienst (HVD) 

Actie kerstgroeten voor ouderen en (langdurig) zieken in de gemeente. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Meer in contact komen met de ouderen door het herinvoeren van het collectebusje bij de kerkradio. 

4.4 Jongeren 
Jongeren kunnen in de diaconale zorg niet alleen ‘object’ zijn, maar in het jeugddiaconaat zijn zij ook 
subject doordat zijzelf niet allen aan jongeren, maar ook aan ouderen diaconale zorg kunnen geven. Juist 
onder leeftijdsgenoten is dit diaconaat door jongeren aan jongeren heel belangrijk. Daarnaast kunnen ook 
zij juist diaconale zorg in kerk en samenleving geven via bijvoorbeeld diaconale hulpdiensten, maar ook 
tijdens diaconale jongerenvakanties: hulp bieden aan (kerkelijke) gemeenschappen ver weg en zo een 
schat aan diaconale ervaring voor nu en de toekomst opdoen. Jongeren zijn ook soms kinderen van de 
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rekening. Er ontstaan breuken in gezinnen. De opvoeding breekt de ouders bij de handen af. Ouders en 
kinderen kunnen elkaar niet meer bereiken. Of jongeren ontsporen in het onderwijs, in hun relaties, in de 
samenleving. De reden tot diaconale zorg is daarmee gegeven. Diaconale zorg voor jongeren kan ook 
zijn dat je aandacht geeft aan jongeren bij het maken van keuzes voor hun opleiding. Schoolkeuze en de 
keuze van het vakkenpakket met de daar bijbehorende levensrichting heeft ook diaconale aspecten, 
waarbij een diaken (samen met een jeugdouderling) behulpzaam kan zijn. 
 
Ook vinden wij het belangrijk dat jongeren in contact komen met ouderen. In Titus 2 vers 1-8 staat dat 
vooral de ouderen kunnen meegeven aan de jongeren. Er wordt hier gesproken over leren en vermanen. 
Een kerndoel voor het jeugddiaconaat is dan ook om door middel van diaconaat de jongeren met de 
ouderen in aanraking te brengen om zo een dubbel doel te dienen. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Jeugddiaconaat. 

Organisatie Kerstmiddag (als onderdeel van de ouderenmiddagen). 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Uitbreiden activiteiten van het jeugddiaconaat. 

Organiseren van momenten om de ouderen en jongeren met elkaar in contact te laten komen. Dit als kernpunt 
aangeven binnen het jeugddiaconaat. 

4.5 Mensen met financiële problemen 
Ondanks de economische crisis is de welvaart in ons werelddeel nog altijd groot. In Nederland is de zorg 
voor de naaste vastgelegd in sociale wetgeving, iets waar we dankbaar voor mogen zijn. Tegelijkertijd 
hebben velen in ons land financiële problemen. Veel mensen kunnen vanwege gezondheid en leeftijd niet 
meer aan het arbeidsproces deelnemen. Anderen zijn daartoe wel in staat, maar kunnen geen passend 
werk vinden. Weer anderen hebben maatschappelijke hulp nodig vanwege obstakels in relaties en 
ontwikkeling. Het netwerk van sociale wetgeving is weliswaar vergroot en verdicht, maar de weg vinden 
om de juiste financiële en maatschappelijke zorg te krijgen, is er niet eenvoudiger op geworden. De 
diaconale zorg binnen de gemeente is erop gericht hulp te bieden om het juiste loket voor hulpverlening 
te vinden. Daar waar nodig kan ook vanuit de diaconale middelen bijstand worden verleend. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Persoonlijke ondersteuningen worden door daarvoor aangewezen diaken ingezet. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Bezinnen hoe we als diaconie zo laagdrempelig kunnen zijn dat gemeenteleden geen schroom of belemmering 
ervaren hulp te zoeken als dat nodig is. 

4.6 Mensen die het thuis alleen niet meer redden 
‘Thuiszorg’ is in onze samenleving een recht via de sociale wetgeving en wordt door officiële 
instellingen gegeven. Toch moet daar vanuit diaconaal oogpunt aandacht voor zijn, want niet altijd wordt 
de gewenste hulp gevraagd of ontvangen. Soms kunnen we elkaar in de gemeente helpen om deze hulp te 
vragen. Mantelzorg door naaste familie kan veel voor betrokkenen betekenen. Ook kunnen we elkaar in 
de diaconale zorg als gemeenteleden (tijdelijk) hulp in het gezin geven, in de vorm van huishoudelijke 
hulp of verzorging bij ziekte. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Veel hulp wordt binnen onze gemeente spontaan en (voor de diaconie) vaak onzichtbaar gegeven, hierin willen wij 
ons niet onnodig mengen. 
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Beleidsdoelen voor de komende periode 

Bevorderen van spontane hulp en waarborgen van formele hulp. 

Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (onderzoeken mogelijkheden opzetten van ‘vrijwillige thuiszorg’) 

Ontwikkelingen rondom WMO volgen en rol van kerk hierin bepalen. 

4.7 Gemeenteleden met huwelijksproblemen 
Diaconale zorg is slechts een deel van de verantwoordelijkheid in de gemeente. Het pastoraat zal de 
leden geestelijke begeleiding geven, maar zeker daarna kan zich een diaconale taak voordoen. Als het 
gevolg van de problematiek echtscheiding is, doemt er soms een scala aan praktische problemen op, 
waarvoor diaconale hulp gewenst kan zijn. Dat gaat dan om het helpen vinden van nieuwe woonruimte, 
en/of van een nieuwe levenssituatie voor werk en gezin. Ook kan hulp nodig zijn bij het doen van een 
beroep op sociale wetgeving, het ontvangen van rechtshulp of hulp bij opvoedingsproblemen. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Ondersteuning bij de praktische zorgen die kunnen spelen rondom huwelijksproblemen via betrokken diakenen. 

4.8 Verslaafden 
Verslaafden binnen de kerk mogen ook zeker delen in diaconale zorg. Juist vanuit de kerken is aan 
alcohol- en drugsverslaafden altijd veel zorg gegeven. Gok-, seks- en internetverslaving zijn andere 
voorkomende vormen. De professionele kant van deze zorg moet aan artsen, instellingen en dergelijke 
worden overgelaten. Zeker hier moet men niet gering denken over de gewenste deskundigheid, vanwege 
de achterliggende problematiek en de persoonlijkheids(ver)vorming bij verslaafden. Maar alleen al voor 
het signaleren van verslaving is hier oog voor elkaar binnen de gemeente gewenst, om betrokkenen tijdig 
uit het vaak voorkomende isolement te halen. Preventie via voorlichting is ook een onderdeel van onze 
diaconale zorg. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Gerichte doorverwijzing indien nodig. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Het bevorderen van preventie en herkenning van verslaving d.m.v. voorlichting. 

Verkrijgen van meer kennis en inzicht in hoe het Lokaal Zorgnetwerk functioneert en hulp kan bieden waar de 
diaconale taak stopt. 

4.9 Diaconaal huisbezoek om hulp te bieden 
In samenspraak met de predikant en sectieouderling wordt diaconaal huisbezoek afgelegd ingeval 
hiervoor aanleiding bestaat. Dit kan plaatsvinden samen met predikant of ouderling. Ook kan het 
voorkomen dat de diaken dit bezoek alleen aflegt. In deze gevallen gaat het om gemeenteleden in nood 
die hulp vragen. Voor het diaconale huisbezoek is per wijk één diaken aanspreekpunt en ook als zodanig 
bij de predikanten en ouderlingen bekend. De diaken is niet bevoegd zelfstandig hulp te bieden, maar zal 
altijd advies inwinnen bij het college van diaken. Het college of moderamen besluit hoe de hulpverlening 
wordt vormgegeven en onder welke voorwaarden. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Enkele diakenen gaan mee als bezoekbroeder tijdens de huisbezoeken. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Ook zonder directe aanleiding vaker het persoonlijke contact met de gemeente zoeken ten einde beter diaconale 
hulp te kunnen bieden. 
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5 Diaconaat in de samenleving 

In de vorige hoofdstukken werd al duidelijk hoe er zonder een gemeente geen diaconaat is. De gemeente, 
en daarin ook elk gemeentelid, is daarbij zowel gever als ontvanger. Veel elementen van de kerkdienst 
hebben direct of indirect een diaconaal karakter. Diaconaat start in de zondagse eredienst. Het daar 
ontvangen ‘kapitaal’ wordt in de rest van de week omgezet in ‘kleingeld’ om uit te delen aan allen die 
ontmoet worden. Diaconaat is dus niet ‘los verkrijgbaar’ en heeft alles te maken met de liefde van 
Christus zoals die in de kerkdienst wordt verkondigd. Diaconaal werk gebeurt vaak spontaan en vindt 
veelal in stilte plaats zonder dat anderen daar wat van merken. Een nadeel van dit spontane en stille werk 
kan zijn dat het vaak een incidenteel karakter draagt en onbedoeld soms ook iets van willekeur kan 
hebben. Sommige mensen worden geholpen omdat ze ‘toevallig in de buurt waren’, anderen worden ‘niet 
gezien’. 

5.1 Plaatsbepaling 
In de negentiende eeuw is een begin op te merken van wat in de twintigste eeuw zou uitgroeien tot de 
moderne verzorgingsstaat. Naast christenen waren ook liberalen en socialisten actief op sociaal terrein. 
Bekend is de eerste Armenwet van 1854. Vooral in de twintigste eeuw volgden meer sociale wetten tot in 
1963 de bijstandswet (ABW) als sluitstuk van de sociale voorzieningen tot stand kwam. Inmiddels 
kennen we daarvoor sinds 2004 de Wet Werk en Bijstand (WWB). De WWB geeft mensen het recht op 
bijstand. De overheid verplicht zichzelf om haar burgers die niet in eigen onderhoud kunnen voorzien, te 
helpen. De verzorgingsstaat is voltooid. Niemand hoeft meer arm te zijn, voor iedereen wordt een 
bestaansminimum gegarandeerd. 
 
Uit bovenstaande komt naar voren dat er ten minste twee spanningsvelden te noemen zijn voor een 
diaconale kerk in de huidige samenleving. Het eerste spanningsveld is dat van het spontane, vaak niet-
georganiseerde, diaconale werk naast een meer beleidsmatig georganiseerd diaconaal werk, dat veelal 
onder leiding van diakenen en/of andere diaconaal betrokken kerkleden plaatsvindt. Het tweede 
spanningsveld is dat van de wat naar binnen gerichte kerk die zich vooral toelegt op binnenkerkelijke 
aangelegenheden tegenover een meer naar buiten gerichte kerk die oog heeft voor de nood in de 
samenleving. Deze naar buiten tredende kerk zal dat vooral doen omdat er geen anderen zijn die oog 
hebben voor die nood in de samenleving. Ze willen ‘helpen waar geen helper is’. 
 
Onze kerkelijke gemeente kenmerkt zich dat al deze elementen aanwezig zijn. Het intern gerichte 
diaconaat (op onze eigen gemeenteleden) kent formele en informele activiteiten. Datzelfde geldt voor 
ons externe diaconaat (plaatselijk, landelijke stichtingen en wereldwijde diaconaat). Ook daarin hebben 
we formele en informele relaties. Zowel op het niveau van de diaconie als individuele gemeenteleden. 
Dat we op al deze elementen aanwezig zijn maakt dat soms het totale overzicht en inzicht ontbreekt, 
maar dat we onze verantwoordelijkheid breed verstaan. In het vorige hoofdstuk zijn we vooral ingegaan 
op de elementen die intern gericht zijn. In de komende twee hoofdstukken willen we inzoomen op de 
externe kant van het diaconaat in onze gemeente. 
 
Naast formeel en informeel georganiseerd en interne of externe gerichtheid van het diaconaat zijn er nog 
andere aspecten te benoemen. De samenleving buiten de kerk kent ook allerlei vormen van 
zorgverlening. Dat varieert van zeer zware tot heel lichte vormen van zorg. Deze zorg, die ook wel 
hulpverlening wordt genoemd, onderscheidt zich van diaconaat omdat het geen kerkelijke 
aangelegenheid is, maar heeft inhoudelijk veel overeenkomsten met het diaconaat. Diaconaat 
onderscheidt zich echter van hulpverlening door de diepste motivatie (liefdedienst van Christus) 
waarmee en de context (de christelijke gemeente) van waaruit ze handelt. Over dit onderwerp en de 
plaatsbepaling is nog veel meer te zeggen, ook in het licht van dit beleidsplan. In dit beleidsplan willen 
we qua diaconaat in de samenleving vooral toespitsten op diaconale presentie in de samenleving en het 
missionaire werk vanuit de diaconie. 
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5.2 Bestuurlijke activiteiten 
Namens onze hervormde gemeente wordt, zowel ambtelijk als niet-ambtelijk, geparticipeerd in de 
besturen van diverse diaconale instellingen. Er wordt deelgenomen in de besturen van: 
-‐ Participantenraad stichting Zorgwaard (voorheen ‘De Egmontshof’ en ‘Sabina’) 
-‐ Raad van Toezicht van het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Actieve vertegenwoordiging in de Participantenraad van de Stichting Zorgwaard. 

Actieve vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht van het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Mogelijke participatie in een op te richten plaatselijke WMO adviesraad. 

5.3 Bovenplaatselijk werk in de kerk 
In het verleden was de diaconie afgevaardigd met 1 tot 2 afgevaardigden in de Classicale Diaconale 
Commissie (CDC) van de classis Barendrecht en Dordrecht. Deze CDC bestaat niet meer, maar de classis 
Barendrecht is voornemens om hier weer een impuls aan te geven. De diaconie zal hier te zijner tijd 
diakenen naar afvaardigen. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Actieve vertegenwoordiging in Classicale Diaconale Commissie zodra weer opgericht. 

5.4 Diaconale projecten 
In het verleden zijn veel diaconale project opgestart met als doel het vergroten van het diaconaal 
bewustzijn, het betrekken van gemeenteleden bij concrete nood in de wereld en samenleving en het 
financieel bijdragen aan deze concrete noden. Ook in de komende beleidsperiode willen we als diaconie 
hier weer invulling aan geven. Het eerstvolgende diaconaal project zal bij voorkeur ‘dicht bij huis’ 
gezocht worden. De afgelopen jaren zijn de diaconale projecten vooral gericht geweest op het buitenland 
en in de beleidsperiode zullen de zendingswerkers Martijn & Anneke van den Boogaart nog vanuit onze 
gemeente uitgezonden zijn in Malawi. Een project dat gericht is op de ‘eigen’ gemeente zorgt ervoor dat 
ook de diaconale betrokkenheid dichtbij gevoed wordt en het bijdraagt aan onze gemeente. 
 
Het principe en tijdschema dat de diaconie hanteert voor het bepalen en uitvoeren van een diaconaal 
project is: 1 jaar binnenlands diaconaal project, 1 jaar rust (geen diaconaal project), 1 jaar buitenlands 
diaconaal project, 1 jaar rust (geen diaconaal project). Concreet betekent dit dat we in 2012 en 2014 een 
diaconaal project zullen uitvoeren. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Opstarten van een diaconaal project in 2012 gericht op de ‘eigen’ gemeente. 

5.5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
De komst van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) beoogt dat de Nederlandse 
verzorgingsstaat overgaat naar een participatiestaat, waarin mensen ondersteund worden om mee te 
kunnen doen in het dagelijkse leven. De burgerlijke gemeente heeft hierin de regie gekregen maar zoekt 
daarbij de samenwerking met burgers, vrijwilligers, organisatie en ook de kerken. De diaconie wil de 
komende tijd de ontwikkelingen rond de WMO volgen en de rol van de kerk hierin bepalen en gestalte 
geven. De verkenning van de WMO gaat op dit moment in samenspraak met diaconieën van enkele 
andere plaatselijke kerkverbanden. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Permanente oriëntatie op het gebied van WMO. 
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Beleidsdoelen voor de komende periode 

Ontwikkelingen rond de WMO volgen en rol van de kerk hierin bepalen en gestalte geven. 

5.6 Lokale samenwerking van diaconieën 
Kerkelijke samenwerking verloopt soms moeizaam. Kerken vertrouwen elkaar soms maar matig. Toch 
lijkt het gemakkelijker te gaan als samenwerking gezocht wordt op het diaconale vlak. Vooropgesteld 
moet worden dat samenwerking rond diaconaat niet nieuw is. Langer of korter geleden hebben 
diaconieën aan de wieg gestaan van allerlei maatschappelijke instellingen. Pas aan het eind van de vorige 
eeuw zag je als gevolg van ontzuilingsprocessen en veralgemenisering dat diaconieën verdwenen uit de 
besturen van vaak inmiddels gesubsidieerde maatschappelijke instellingen. 
 
Toch lijkt het erop dat op het terrein van diaconaat de verschillen tussen kerken minder relevant zijn. Het 
gemeenschappelijke aspect wordt als belangrijk ervaren. Uit de literatuur zijn drie motieven te 
onderscheiden voor diaconale samenwerking en kunnen als kader dienen voor bezinning binnen onze 
diaconie op dit onderwerp: 
 
1. Samenwerking als optie: Gericht op vooral een pragmatische benadering waarbij het accent ligt op 

het verwezenlijken van onze eigen doelstellingen. 
2. Samenwerking als opdracht: Als je om principiële redenen de eenheid zoekt, dan hoort daar ook 

samenwerking bij. Ongeacht tradities en opvattingen, samen vormen we de kerk van Christus. De 
gezamenlijke opdracht is dan om de liefde en gerechtigheid van God zichtbaar te maken voor de 
medemens. 

3. Samenwerking als noodzaak: Om een goede gesprekspartner te zijn van de overheid en 
maatschappelijke instanties is het van betekenis om met één mond te spreken. Lokale kerken zijn in 
het voordeel als zij zich gezamenlijk kunnen presenteren in de vorm van een diaconaal platform. 

 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Bezinning binnen de diaconie of én in welke vorm van diaconale samenwerking het diaconaat in algemene en 
specifieke zin bevorderd kan worden. 

De mogelijkheden tot lokale samenwerking wordt onderzocht in het kader van de WMO. 
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6 Diaconaat wereldwijd 

De tegenstellingen in onze wereld zijn groot. In Nederland mogen wij ons verheugen in goede 
basisvoorzieningen die ons een voldoende mate van bestaanszekerheid garanderen. We zijn gewend aan 
de beschikbaarheid van sociale bijstand, werkeloosheidsuitkeringen, WAO en AOW, een kwalitatief 
goede gezondheidszorg voor iedereen, voor ieder toegankelijk onderwijs, eerlijke rechtspraak, een 
politiek systeem van gecontroleerde macht, prima infrastructuur. Kindersterfte is vrij zeldzaam. Het peil 
van de hygiëne is goed en er is schoon drinkwater. In andere delen van de wereld is dat anders. Bijna één 
miljard mensen moeten leven van minder dan één dollar per dag. Nog eens tweeënhalf miljard mensen, 
dat is ruim 40% van de totale wereldbevolking, moeten rondkomen van tussen de één en twee dollar per 
dag. Daarvan kunnen ze overleven als er geen onvoorziene tegenslagen komen. 
 
De tegenstellingen in de wereld zijn schrijnend. De cijfers spreken hun eigen taal. Wanneer je als rijke 
dichterbij komt en mensen ontmoet die knagende honger lijden, is dat beschamend voor jezelf en 
ontluisterend voor hen én voor jezelf. Er is genoeg voedsel, maar het is zo onrechtvaardig verdeeld. Het 
is vaak een kwestie van organisatie: verantwoording nemen, overzicht krijgen, mensen opleiden, taken 
verdelen en goed coördineren, leiding aanvaarden, erin geloven, aan het werk gaan en aan het werk 
blijven. Op al die niveaus kan het proces stagneren. De situatie is schrijnend en niet menswaardig. Daar 
kun je als christen en als christelijke gemeente niet onbewogen onder blijven. Wat staat ons te doen? De 
kerken kunnen deze tegenstellingen niet onbewogen langs zich heen laten gaan. Alleen al niet omdat zich 
aan de arme kant van de wereld veel christenen bevinden met wie rijke christenen zich verbonden weten. 
De diaconale roeping van de kerk mag duidelijk zijn. 

6.1 Diaconaat, evangelie en zending 
In historisch perspectief is op de samenhang of het ontbreken daarvan veel gezegd over de spanning die 
bestaat tussen het brengen van het evangelie (door zending) en de praktische hulp in nood. In dit 
beleidsplan willen we ons beperken tot het formuleren van onze visie op het evenwicht tussen beide. 
Hierbij willen we vooral de Bijbel als uitgangspunt gebruiken. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat het getuigenis met het Woord en met de daad bij elkaar horen. Daarvan is de 
betekenis van diakonia in het Nieuwe Testament al een richting voor. Deze term heeft zowel betrekking 
op de dienst van het Woord als op het praktisch dienstbetoon. De aanstelling van de zeven in de eerste 
gemeente is erop gericht dat zij dienen ten behoeve van de tafels, ofwel zorgdragen voor de maaltijden, 
zodat de apostelen zich kunnen wijden aan het gebed en de dienst van het Woord (Hand.6:2-4). De 
praktische reden om Woord en daad als eenheid te beschouwen, is dat onder arme mensen veel moreel 
verval optreedt. Armoede werkt onmenselijkheid en demoraliserend. Mensen kunnen alleen geholpen 
worden als ook de morele problemen (alcohol, drugs, prostitutie, corruptie en geweld) worden aangepakt. 
Het evangelie is onontbeerlijk bij diaconale hulp. De hele mens in zijn situatie moet serieus worden 
genomen. Dat vraagt om een Woord en daad. Mensen mogen een nieuw leven beginnen en daar worden 
ze praktisch ook toe in staat gesteld. 
 
Voor het diaconaat in onze gemeente betekent dit dat we nauwe samenwerking zoeken met de zendings- 
en evangelisatiecommissies, zonder dat we het wereldwijde diaconaat onder brengen bij zending. We 
willen graag de verbinding zo breed mogelijk houden zodat er maximale betrokkenheid mogelijk is 
tussen de verschillende deelnemers aan diaconaat (gemeenteleden, samenleving, organisaties). De 
verantwoordelijkheid daarvoor berust bij de diakenen van de gemeente, die dit coördineren met behulp 
van landelijke organisaties. Praktisch voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de internationale diaconale 
projecten en zendingsprojecten van onze gemeente. Daar komen allerlei aspecten uit diaconaat, zending, 
evangelie bij elkaar. Dit zonder dat één onderdeel exclusief eigenaar of verantwoordelijk is. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Vertegenwoordiging in commissies die zending en evangelisatie vorm geven. 



 

Diaconaal beleidsplan Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 
 

18 van 29 | definitief 1.0  

 

Activiteiten die al plaatsvinden 

Bijdrage in de kosten van een bus naar de GZB-zendingsdag. 

6.2 Noodhulp 
Bij noodhulp denken wij aan hulp bij humanitaire rampen als gevolg van natuurgeweld en/of 
oorlogsgeweld: aardbevingen, orkanen, vloedgolven, extreme droogte en politieke en etnische conflicten 
die met wapens worden uitgevochten. Die hebben vluchtelingenstromen op gang gebracht van mensen 
die helemaal niets hebben en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In al deze gevallen 
zijn mensen slachtoffer van de omstandigheden en worden ze in hun voortbestaan bedreigd. In zulke 
situaties moet gewoon hulp geboden worden. In primaire levensbehoeften, zoals schoon drinkwater, 
voedsel, tenten, dekens en medische voorzieningen, moet worden voorzien. 
 
De vraag is wat hierin de taak van de kerken is. Vooral barmhartigheid bewijzen en dat betekent voor 
ons dat we geld inzamelen en dat beschikbaar stellen als bijdrage aan het lenigen van de nood. Als het 
mogelijk is doen we dit via christelijke organisaties waarmee wij ons verbonden voelen. Enige 
bedachtzaamheid is wel op zijn plaats. Als er veel media-aandacht voor een ramp is, levert dat al veel 
middelen op. Wij drijven vaak mee op de golven van emoties die door de beelden wordt opgeroepen. We 
willen ook wat ‘doen’. Dat is voor de diaconie ook een taak; daarvoor ruimte te geven. Anderzijds weten 
we ook dat de eenzijdige aandacht voor de ene rampsituatie gemakkelijk ten koste gaat van de 
betrokkenheid bij mensen in levensbedreigende situaties elders in de wereld. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Ruimte geven aan de gemeente om te geven voor noodhulp, waarbij aandacht is voor het selecteren van organisaties 
die dicht bij onze identiteit liggen. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Opbouwen van inzicht van de wereldwijde problematiek zoals beschreven en beoordelen hoe we hier als gemeente 
en diaconie een bijdrage aan kunnen leveren. 

6.3 Incidentele hulp 
Noodhulp is een voorbeeld van incidentele hulp, maar niet altijd is er sprake van acute noodsituaties 
door natuur- of oorlogsgeweld wanneer er incidentele hulp geboden wordt. Er zijn veel situaties waarin 
mensen langdurig gebrek lijden zonder dat structureel hulp wordt geboden of kan worden geboden. In 
veel gevallen wordt dan gelukkig wel incidentele hulp verleend, ook al worden de achterliggende 
structurele oorzaak niet aangepakt. Met ‘incidenteel’ wordt hier niet bedoeld: eenmalig. Het is ook 
mogelijk dat dezelfde mensen en groepen van tijd tot tijd hulp ontvangen, maar het is geen hulp die tot 
blijvende veranderingen leidt. 
 
Een voorbeeld hiervan is de organisatie Dorcas. De voornaamste activiteit is het inzamelen en 
verspreiden van hulpgoederen in Oost-Europa en het oostelijk deel van Afrika. Mensen worden geholpen 
vanuit het verlangen de naaste barmhartigheid te bewijzen. Bij deze en andere organisaties is er vaak 
sprake van dat incidentele hulp in de loop van de tijd uitgebreid wordt tot structurele hulp. Ook uit onze 
eigen gemeente zijn gemeenteleden actief in het geven van vergelijkbare hulp in bijvoorbeeld Oost-
Europa. Dit wordt door de diaconie gestimuleerd en ook financieel ondersteund. 
 
Deze vorm van hulpverlening is onder de gevende achterban erg populair en dat is begrijpelijk. De hulp 
is concreet, gaat direct naar de behoeftigen en is daardoor eenvoudig zichtbaar te maken voor de gevers. 
Voor de diaconie is het voordeel dat de hulp gemakkelijk in samenwerking met kerken en christelijke 
organisaties geboden kan worden en ze kan gepaard gaan met geestelijke ondersteuning vanuit het 
evangelie. 
 
Een ander mooi voorbeeld is de vorm van werkvakanties van jongeren. Ook uit onze gemeente zijn er 
jongeren die hierin actief deelnemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opknappen van een kerk, het 
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helpen in een weeshuis, het werken met kinderen. Dit werkt naar twee kanten positief. Elders ziet men 
hoe westerse jongeren bereid zijn zich in te zetten voor het welzijn van anderen en daarmee laten zien 
zich niet te goed te voelen om mensen uit een andere cultuur te helpen. Voor de jongeren zelf gaat er een 
wereld van armoede, maar ook van gastvrijheid open. Zulke contacten kunnen bijdragen aan 
wederkerigheid, doordat jongeren met hun verhalen en foto’s de leefomstandigheden van verre naasten 
dichtbij kunnen brengen in hun eigen omgeving. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Financieel ondersteunen van initiatieven door organisaties, gemeenteleden en jongeren om in de wereld incidentele 
hulp te bieden. 

Gezamenlijke organisatie van de ZOA huis-aan-huis collecte in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde 
kerk. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Zichtbaar maken wat gemeenteleden en jongeren op dit gebied bijdragen in de wereld (bijv. expositie, stukjes 
kerkblad, etc.) met als doel ook anderen te enthousiasmeren en stimuleren hierin deel te (gaan) nemen. 

6.4 Langlopende ondersteuning 
Soms worden projecten voor onbepaalde tijd gesteund die wel gericht zijn op structurele verbetering van 
de leefsituatie van mensen. Hierbij kan gedacht worden aan het ondersteunen van een ziekenhuis dat 
door ‘eigen’ mensen wordt gerund, maar die voor de financiering afhankelijk is en blijft van westerse 
steun. Dit soort initiatieven loopt veelal via organisaties die hierin zijn gespecialiseerd en die de 
verantwoording en ondersteuning regelen. Een voorbeeld hiervan is de GZB en de uitzending van 
Martijn & Anneke van de Boogaart. Een ander voorbeeld van langlopende, semi-structurele steun is de 
financiële adoptie van arme kinderen. Christelijke organisaties die zich daarmee bezighouden, zijn 
Woord en Daad en Red een Kind, al blijft hun hulpverlening hiertoe niet beperkt. Kinderen worden op 
deze manier geholpen aan voldoende eten en aan mogelijkheden om naar school te gaan. Daarmee 
kunnen zij een vak leren, om later in hun levensonderhoud te voorzien en een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. Dat is de structurele kant van de zaak. De andere kant is dat deze vorm van hulpverlening 
bij de hardnekkigheid van armoede voorlopig nodig zal blijven. 
 
Een laatste voorbeeld van langlopende hulpcontacten die toch niet echt structurele veranderingen 
bewerken, wordt gevormd door de gemeentecontacten vanuit Nederland met gemeenten in Oost-Europa. 
Wanneer ze goed worden onderhouden, is de kracht van deze contacten dat er een wederkerige, 
gelijkwaardige relatie uit groei, waarin beide partijen elkaar beter leren kennen en waarderen en niet 
alleen materieel dingen delen, maar ook op geestelijk niveau met elkaar verbonden zijn. Een mooi 
voorbeeld uit onze eigen gemeente is de jarenlange relatie met Osijek en later onze contacten met 
Kopacévo in Kroatië en Újpetre in Hongarije. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Adoptie van kinderen via Woord en Daad. 

(Financiële) ondersteuning van de Thuisfrontcommissie van Martijn & Anneke van den Boogaart bij hun uitzending 
naar Malawi. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Onderzoeken hoe we de contacten met Kopacévo weer kunnen aanhalen of met een hulpbehoevende gemeente 
contact kunnen gaan leggen. 

6.5 Kerkelijk werelddiaconaat 
Wat is nu het verschil tussen kerkelijk werelddiaconaat en hulpverlening die door christelijke 
hulporganisaties wordt verricht? In aansluiting op 2 Korinthe 8 en 9 zien wij als de kern van het 
werelddiaconaat, de gemeenschap die kerkelijke gemeenten in het praktisch dienstbetoon met elkaar 
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oefenen. Gelovigen zien naar elkaar om vanuit de liefde van Christus. In de voetwassing (Joh. 13) heeft 
Jezus Zelf het karakter van die gemeenschap als een dienende gemeenschap bepaald. Zijn volgelingen 
vormen een nieuwe gemeenschap die vooruitloopt op de vrede van het Koninkrijk van God. Zij laten zich 
leiden door de Geest en vullen elkaar aan met de gaven die zijn ontvangen hebben, zoals in een lichaam 
de leden elkaar nodig hebben (1 Kor. 12). 
 
Een voordeel van het wereld diaconale werk van gemeente tot gemeente is dat de kerken gebruik kunnen 
maken van hun mondiale netwerk en via het dienstbetoon dit netwerk kunnen uitbreiden en versterken. 
Daar gaat voor alle partijen een bemoediging vanuit. Arme kerken in de derde wereld ervaren dat ze niet 
aan hun lot worden overgelaten en rijke kerken in het Westen ontdekken dat de kerk in de wereld 
springlevend is. 
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7 Gemeenteopbouw 

In de voorgaande onderwerpen is het diaconaat uitgebreid aan de orde geweest. Allerlei verbanden tussen 
diaconaat, gemeente en samenleving zijn gelegd. De begrippen barmhartigheid en gerechtigheid zijn de 
rode draad hierin. Leven door het geloof uit Gods heil vraagt van ons om een geheiligd leven, toegewijd 
aan de Heere en de naaste. Dit beleidsplan zoekt een centrale plaats voor het geloof en van het diaconaat 
in de gemeente. Het lichaam van Christus, de gemeente, weet dat haar dienstbetoon, ontspringt aan het 
Avondmaal. Deze dienst richt zich op de kerk en wereld. De Bijbel geeft de arme en lijdende mens een 
belangrijke plaats. Diaconaat hoort daarom ook noodzakelijkerwijs thuis in het beleid van de kerkenraad. 
Diakenen hebben een diaconale bril nodig om de thematiek van de kerkenraad te bezien. De 
verantwoordelijkheid ligt daarbij echter niet uitsluitend (wel in de eerste plaats) bij diaken, maar ook bij 
ouderlingen en predikanten. Het opbouwen van de gemeente in haar diaconaat is daarmee een zaak en 
roeping van de hele gemeente geworden. 
 
Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn verantwoordelijkheden 
teruggelegd bij diakenen en gemeenteleden. Het aantal ‘financiële’ armen is in de afgelopen tientallen 
jaren beduidend afgenomen. Een gehoorde vraag binnen het diaconaat is: hoe komen we noden op het 
spoor? We weten soms te weinig wat er in de samenleving aan de hand is. We weten niet altijd waar 
mensen in de knel zitten. En mensen in de knel bedenken zich wel tien keer voor ze een vraag om hulp 
aan de diaconie stellen. De taak van de diakenen is mede door bovenstaande niet alleen de uitvoering van 
het diaconaat, maar ook het stimuleren van de gemeente tot diaconaat. De diaken helpt de leden hun 
diaconale roeping te vervullen. Het gaat erom dat diaconaat zo fundamenteel is voor het gemeente-zijn 
dat het als een zuurdesem heel het gemeentelijk leven doortrekt. 
 
In de komende periode zullen activiteiten worden ontplooid om zicht te krijgen op de gaven, kwaliteiten 
en bronnen die er in de gemeente zijn en die kunnen worden aangesproken voor het diaconale werk. Het 
gaat hierbij om een proces van diaconale bewustwording en activering. 

7.1 Kerkenraad 
In het leven van de Christus op aarde was het diaconale aspect doorlopend aanwezig. Het is daarom niet 
te weinig gevraagd om van alle ambtsdragers (diaken, ouderlingen en predikanten) te verwachten dat het 
diaconaat een permanente ondertoon vormt in prediking, voorbede en pastoraat. Op die manier, en ook 
alleen zo, kan het diaconaat groeien tot de plaats die ze Bijbels gezien behoort in te nemen in het leven 
van de gemeente. Het meedraaien in pastoraal huisbezoek wordt binnen de diaconie gestimuleerd. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Faciliteren en stimuleren van opleiding en toerusting voor team Psycho Pastorale Toerusting 

7.2 Diaconaal huisbezoek 
In dit onderdeel hebben we aandacht voor ‘diaconaal huisbezoek’: dat is een belangrijk middel om alle 
gemeenteleden persoonlijk thuis in hun privésituatie toe te rusten. In onze kring is huisbezoek vooral 
door een ouderling bekend. De diakenen, en dan nog vaak slechts een deel van de diakenen, leggen ook 
bezoeken af, als daar vanwege nood aanleiding voor is. Het is niet zo gebruikelijk dat diakenen op 
gelijke wijze als ouderlingen huisbezoek afleggen. Diaconaal huisbezoek betekent hier dat diakenen bij 
de gemeenteleden thuis op bezoek gaan zonder bijzondere aanleiding om te spreken over de persoonlijk 
accenten van de diaconale dienst van die leden in dit gezin. Niet omdat daar iets aan de hand is, zoals 
men ouderen, zieken, mensen vanwege bekende nood bezoekt. Diaconaal huisbezoek wordt bij de 
gemeenteleden afgelegd, omdat zij leden van de gemeente zijn. 
 
Het belangrijkste argument voor de diaken als diaken op huisbezoek is dat elk lid ‘persoonlijke’ 
toerusting nodig heeft. De diaken legt onder andere huisbezoeken af om de gemeenteleden te (leren) 
kennen en passende toerusting in zijn of haar diaconale dienst te geven. De diaken heeft daar zelf ook 
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belang bij: juist op bezoek leert hij zijn leden beter kennen. Er wordt een vertrouwensband met 
gemeenteleden gelegd. De ontstane relatie wordt nog belangrijker als er bij de betrokkenen in de 
toekomst reden is tot contact, bijvoorbeeld een hulpvraag, of anderzijds als op hen een beroep voor een 
diaconale dienst gedaan moet worden. Door deze gemeenteleden wordt bewust of onbewust al diaconaal 
werk verricht. Daarover probeert de diaken in gesprek te komen. Het is ook mogelijk dat hij tijdens zo’n 
bezoek behoefte aan hulp op het spoor komt. Daarnaast kunnen de leden tijdens zo’n bezoek 
geïnformeerd worden over het diaconaat in de gemeente in het algemeen en van de diaconie in het 
bijzonder. Via zo’n diaconaal huisbezoek kunnen allerlei drempels bij de diaconale dienst uit de weg 
geruimd worden en kunnen de diakenen oproepen, stimuleren en toerusten tot diaconale dienst. 
In de komende beleidsperiode gaan we als diaconie hier verder vorm aan geven. In de afgelopen jaren is 
al een aantal keren gesproken over dit onderwerp en de wijze waarop deze gestalte kan krijgen. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Na bezinning in de vorige periode gaan diakenen naar eigen inzicht mee op huisbezoek. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Verder diaconaal huisbezoek doordenken en in de praktijk gestalte geven. 

7.3 Catechese en kerkelijke verenigingen 
Het rijke (belijdenis)catechese en verenigingsleven in onze gemeente biedt grote mogelijkheden voor het 
diaconaat. Hiermee bedoelen we dan het motiveren en inspireren van jongere en oudere gemeenteleden 
om de diaconale dienst ter hand te nemen. In de komende periode wordt gestreefd naar meer 
betrokkenheid door de diaconie bij catechese en kerkelijke verenigingen. De wederzijdse kruisbestuiving 
kan dan zo tot stand komen. In praktische zin wordt hierbij gedacht aan het, door diakenen, bezoeken van 
de bijeenkomsten en daar bijdragen aan het bewustzijn rondom de diaconie. Jaarlijks zal een avond 
belegd worden met de belijdeniscatechisanten. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Informeren van de belijdeniscatechisanten tijdens een van de avonden. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Bij de diversen kerkelijke verenigingen het diaconaat ter sprake brengen en mogelijk inleidingen verzorgen. 

Ook inleiding houden voor bv. de oudste catechese groepen. 

7.4 Publicaties 
Het kerkblad is het meest gebruikte middel om het geheel van de gemeente te bereiken. In het kerkblad 
vindt verantwoording plaats van de ontvangen gaven en wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de 
specifieke doelen waarvoor gecollecteerd wordt. In het hoofdstuk rondom de eredienst is al aangegeven 
dat hier nog meer verbinding gelegd kan worden. Het verder uitbreiden van de publicaties in het 
kerkblad zal nader bezien worden, bijvoorbeeld met betrekking tot bepaalde thematiek vanuit het 
diaconaat, of een weergave van de belangrijkste ontwikkeling binnen de diaconie (aantal keer per jaar). 
Voor gebruik op verenigingen, kringen en catechisaties is in het verleden een handreiking over het 
diaconaat gemaakt. De titel van deze handreiking is: ‘Wat kunnen we voor elkaar betekenen’. In deze 
beleidsperiode willen we de handreiking actualiseren, mogelijk in een aantal deelthema’s verdelen en 
ook in fasen publiceren in het kerkblad. De diaconie wil de gemeente maximaal inzicht geven in de 
onderwerpen waarvoor zij inzetbaar is. Om dit goed te doen zal in de komende periode ingezet worden 
op de ontwikkeling van standaard informatiemateriaal dat op diverse manieren beschikbaar wordt gesteld 
aan gemeenteleden. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Publicaties in het kerkblad. 
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Beleidsdoelen voor de komende periode 

Ontwikkeling van standaard informatiemateriaal over de diaconie en wat wij kunnen in praktische zin kunnen 
betekenen. 

Actualiseren van de inleiding “Wat kunnen we voor elkaar betekenen”. 

7.5 Internet 
De website www.hervormdoudbeijerland.nl leent zich uitstekend voor lange en korte termijn 
informatievoorziening. Vooral voor jongeren is dit een manier van communiceren die steeds meer de 
voorkeur geniet. We realiseren ons dat een website een actuele weergave moet zijn van de stand van 
zaken en daarom het nodige onderhoud vraagt. De mix van diverse communicatiemiddelen is nodig om 
alle gemeenteleden op een goede en volledige manier te bereiken. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Vermelding van diverse diaconale zaken op de kerkelijke website. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Berichtgeving en uitstraling op huidige website evalueren en dit actualiseren. 

7.6 Diaconaal informatie nummer 
Ten behoeve van een goede bereikbaarheid is een centraal (diaconaal) informatienummer ingevoerd. Dit 
stelt gemeenteleden in staat gericht en sneller diaconale informatie in te winnen of materiële zorgen en 
noden te melden. In het kerkblad is het nummer opgenomen bij de vaste diaconale gegevens. In de 
beleidsperiode zal bezien worden hoe deze manier van openstaan voor de gemeente functioneert en hoe 
de werking ervan verbeterd kan worden. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Diaconaal informatienummer is gekoppeld aan een diaken die op basis van vragen actie onderneemt. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Evalueren en actualiseren van huidige vorm en inhoudt van het diaconaal bereikbaar zijn. 

7.7 Gemeenteavonden 
Het organiseren van gemeenteavonden kent in onze gemeente een lange geschiedenis. Rondom thema’s 
en diaconale projecten worden deze avonden georganiseerd. Ook in de gemeenteopbouw rondom de 
diaconale taak kan dit een vorm zijn die daaraan bijdraagt. Deze vorm zal telkens worden meegewogen 
in de verschillende onderwerpen die in de komende planperiode aan bod komen. We organiseren 
gemeenteavonden als daar ook een ‘bijzondere’ reden voor is, zoals een uitrol van een nieuw diaconaal 
project.  
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Organiseren gemeenteavonden als onderdeel van een diaconaal project. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Bezinnen op welke wijze we de gemeente informeren en geïnformeerd houden zonder een belasting te zijn. 
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8 Financieel 

Geld speelt een grote rol in het leven. Er wordt wel eens gesproken over de ‘economisering’ van het 
leven. Veel word in geldwaarden uitgedrukt. Een verband tussen geld en diaconaat is echter al van oude 
datum, omdat ‘armenzorg’, waarbij geld wordt gegeven, sinds jaar en dag een bekend diaconaal werk is. 
Vaak wordt dit als enige taak gezien. Gelet op al het voorgaande in dit beleidsplan is het zichtbaar 
onjuist om het diaconaal werk te beperken tot financieel beleid. 
 
Wat maakt geld tot diaconaal geld? In de kerkdienst valt hier licht over, dat ons het juiste zicht geeft op 
het geld dat de diaconie ontvangt en beheert. Daar krijgt diaconaal geld een heel bijzondere betekenis. 
Geld dat de diaconie voor een bepaald doel inzamelt, is geld dat gemeenteleden aan Christus geven. 
Vanaf dat moment moet het die bestemming ook houden. Diaconaal geld wordt wel ‘geld der armen’ 
genoemd; het is gegeven voor hen die niet hebben, en zij hebben daarom ook recht op dat geld. Het is 
niet van de diaconie: die ontvangt en beheert dat geld en deelt uit waar nood is. 
 
In het verleden is een aanzienlijke reserve aan financiële middelen opgebouwd. Daarnaast bezit de 
diaconie een aantal hectaren grond, waarvoor pachtinkomsten worden ontvangen. Met het oog op de 
reserves en de nood in de gemeente en wereld is het financiële beleid van de diaconie erop gericht de 
reserves niet te laten groeien. In de jaarlijkse begroting zal gestreefd worden naar een neutraal tot licht 
negatief resultaat. Indien de resultaten in de loop van het jaar meevallen, zullen aanvullende diaconale 
giften gedaan worden om te voorkomen dat een positief resultaat ontstaat. Tegenvallende resultaten in de 
loop van het jaar zullen in principe niet onmiddellijk leiden tot een bijstelling van diaconale uitgaven. 

8.1 Prioriteitstelling 
Bij de uitgaven hebben de plaatselijke activiteiten prioriteit. Indien onverhoopt een bezuiniging op de 
uitgaven noodzakelijk mocht worden, dan zullen de uitgaven voor persoonlijke ondersteuning altijd de 
hoogste prioriteit behouden. 

8.2 Collectebeleid 
De collecten in de eredienst vormen de belangrijkste diaconale inkomstenbron. Een deel van de collecten 
vloeit in de algemene diaconale middelen, terwijl andere collecten een doorzendkarakter hebben. Het 
collectebeleid kan als volgt worden samengevat: De diaconie stelt zich op het standpunt dat principieel 
gezien in iedere eredienst een collecte gehouden dient te worden voor een diaconaal (of missionair) doel. 
In het verleden is hierop bezinning geweest door de algemene kerkenraad en heeft ertoe geleid dat de 
deurbussen ter beschikking staan van de diaconie. Ook in de komende periode zal deze bezinning levend 
gehouden worden. 
 
In overleg met de kerkrentmeesters wordt jaarlijks het collecterooster vastgesteld. In de diaconale 
collecten wordt gestreefd naar een evenwicht tussen lokale, landelijke en wereldwijde bestemmingen. 
Deze collectegelden hebben altijd het karakter van een doorzendcollecte. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Opstellen van jaarlijkse collecterooster, vaststellen deurbussen en Avondmaalbekers. 
 
Beleidsdoelen voor de komende periode 

Blijvende bezinning op diaconale collecten in de eredienst. 

8.3 Pachtinkomsten 
Het bezit van onroerend goed betreft landerijen die zijn verpacht. Het beheer wordt uitgeoefend door een 
rentmeester kantoor. De diaconie wenst ook zelf een directe relatie met de pachters te onderhouden. 
Hiertoe wordt periodiek (eens per 2 à 4 jaar) een bezoek gebracht aan de pachters. Deze bezoeken 
hebben een informeel karakter; zakelijke aspecten worden afgehandeld via de rentmeester. Gezien de 
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provinciale en landelijke plannen van de overheid is het niet uit te sluiten dat de landerijen in de 
komende periode geheel of gedeeltelijk worden onteigend. De diaconie is bereid afstand te doen van de 
landerijen, mits de geboden vergoeding in redelijkheid aanvaardbaar is. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Jaarlijks contact met de rentmeester over de zakelijke aspecten van de verpachting. 

8.4 Beleggingstrategie 
De financiële reserves worden belegd op dusdanig wijze dat in geval van calamiteiten snel de nodige 
middelen ter beschikking kunnen zijn. Risicodragende beleggingen, zoals de aandelenmarkt, worden niet 
toegepast. Zo mogelijk zal wel via het Kantoor Kerkelijke Administraties (KKA) (een deel van) de 
reserves worden aangewend voor financiering van kerkelijke onroerende goederen, mits rente en overige 
voorwaarden vergelijkbaar zijn met die van commerciële bankinstellingen. Hetzelfde geldt voor een 
eventuele (mede)financiering van de realisatie van onroerende goederen door de eigen kerkrentmeesters. 

8.5 Giftenbeleid 
De diaconie voert een actief giftenbeleid en heeft een giftencommissie bestaande uit twee diakenen. 
Deze giftencommissie onderzoekt ingekomen giftenverzoeken en stelt een jaarlijkse giftenlijst op en 
toets deze aan de volgende criteria: 

-‐ Diaconaal karakter; 
-‐ Financiële afhankelijkheid van giften; 
-‐ Herkenbaarheid en identiteit van de doelstelling; 
-‐ Voorkomen van versnippering; 
-‐ Regionale betrokkenheid; 
-‐ Keurmerk (CBF, ANBI, RBF); 
-‐ Langdurige relatie met de instantie; 
-‐ Gemeentelijke betrokkenheid. 

De giftencommissie formuleert op basis hiervan voorstellen, die vervolgens al dan niet door de 
diaconievergadering worden bekrachtigd. 
 
Bij de ondersteuning van landelijke en wereldwijd opererende stichtingen en hulporganisaties maakt de 
diaconie onderscheid in twee categorieën, te weten: 

-‐ Vast diaconale bijdragen: een aantal organisatie ontvangt een vaste jaarlijkse bijdrage, ook als 
men daar niet expliciet om vraagt. Hiervoor wordt bij de begroting een lijst gevoegd (de 
zogenaamde ‘vaste giftenlijst’). 

-‐ Vrije giften: Deze worden alleen op verzoek (al dan niet) toegewezen. Hieronder vallen ook 
giftverzoeken van gemeenteleden die een bepaalde diaconale of missionaire taak gaan 
uitoefenen. 

 
Het giftenbeleid staat dus tot op bepaalde hoogte los van de doorzendcollectes tijdens de eredienst. De 
diaconie streeft er wel naar een zo goed mogelijke verdeling te maken tussen de organisaties. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Opstellen vast giftenlijst in januari van het betreffende jaar, inclusief voorstel voor deurbussen en 
Avondmaalbekers. 
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9 Het College van diakenen 

Het College van diakenen wordt gevormd door alle diakenen van de Hervormde Gemeente van Oud-
Beijerland. De gemeente kent een tweetal wijken met elk vijf diakenen. Het college bestaat daarom dus 
uit tien diakenen. 
 
Het College van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een administrerend 
diaken aan. Gedrieën vormen zijn het moderamen van de diaconie. Het is nodig om binnen het college te 
komen tot een evenwichtige spreiding van taken, hierbij rekening houdend met de verschillende 
deskundigheden en talenten van alle broeders. In de eerste plaats mag van de diakenen verlangd worden 
dat ieder zich zoveel mogelijk inzet voor het diaconaat in de ruimste zin. Daarnaast is nodig dat met het 
beleid van de diaconie wordt ingestemd en dat het door allen wordt gedragen. 

9.1 Taken van het College van diakenen 
Het college heeft tot taak om in overleg met en in verantwoording aan de Algemene Kerkenraad 
scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te 
verrichten diaconale dienst. Dit wordt gestalte gegeven door: 

a. Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de 
diaconale jaarrekening in overeenstemming met het bepaalde in Ordinantie 4-7-1 van de 
Kerkorde. 

b. Het zorgdragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente. 
En verder heeft hij tot taak; het beheren van de goederen van de diaconie. 
 
Het college blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 
vermogensrechtelijke aangelegenheden binnen de grenzen van het door de Algemene Kerkenraad 
vastgestelde beleidsplan en de door de Algemene Kerkenraad vastgestelde begroting. 
 
Het college is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, fondsen, instellingen 
en rechtspersonen in binnen- en buitenland. Uitsluitend in zeer bijzonder gevallen, zulks ter beoordeling 
van het ‘Regionale college voor de behandeling van beheerszaken’ en nadat ter zake toestemming is 
verkregen van dit college, kan het College van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen 
voor niet-diaconaal werk van de gemeente. 
 
De Diaconie van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland heeft rechtspersoonlijkheid. Het College 
van diakenen is het bestuur van de Diaconie. 
 
De Hervormde gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconale aard 
vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de 
voorzitter en de secretaris van het college van diakenen samen. Het college van diakenen wijst voor elk 
van beiden uit zijn midden een plaatsvervanger aan. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Evaluatie lopend jaarplan en opstellen jaarplan volgend jaar op basis van beleidsplan. 

Jaarlijkse actualisatie van beleidsplan 2012 – 2105. 

Opstellen beleidsplan 2016 – 2019 in DV 2015. 

Overleg met college van kerkrentmeesters over verdeling collecten en andere gedeelde onderwerpen (tweemaal per 
jaar). 

9.2 Rechtshandelingen met toestemming Algemene Kerkenraad 
De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf instemming van de Algemene Kerkenraad: 

a. Het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien. 
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b. Het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde. 
c. Het oprichten van of deelnemen aan een stichting. 
d. Het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om 

geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen. 

9.3 Begroting, collecterooster en jaarrekening 
Als gevolg van Ordinantie 11-6 van de Kerkorde dient elk jaar voor 1 november een ontwerpbegroting 
en een collecterooster te worden ingediend bij de Algemene Kerkenraad. Deze begroting moet een week 
ter inzage zijn voor de gemeente. Ieder jaar moet de diaconie voor 1 mei de ontwerpjaarrekening 
indienen bij de Algemene Kerkenraad. Deze zal een week ter inzage moeten liggen voor de gemeente. 
Een onafhankelijk deskundige zal voordat de Algemene Kerkenraad de jaarrekening vaststelt, de 
jaarrekening moeten controleren. Hierna stelt de Algemene Kerkenraad de jaarrekening vast.  
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Opstellen begroting en collecterooster komende jaar, voor 1 november. 

Opstellen jaarrekening voorgaande jaar, voor 1 mei. 

Uitvoeren jaarlijkse kascontrole, voor 1 mei. 

9.4 Toerusting van diakenen 
Het college van diakenen vindt het van groot belang dat de diakenen zelf over voldoende kennis en 
inzicht beschikken om te voldoen aan de diaconale opdracht. Het is nodig dat zij zich toerusten. Ter 
vergroting van inzicht en vaardigheden kunnen hiervoor activiteiten worden ontplooid, welke enerzijds 
zijn gericht op bezinning aan de hand van Gods Woord en anderzijds op het verkrijgen van praktische 
vaardigheden. 
 
Het college van diakenen streeft ernaar om, in wisselend samenstelling, deel te nemen aan de volgende 
toerustingsactiviteiten: 

-‐ Bezinning over uiteenlopende diaconale onderwerpen en begrippen (ieder diaconievergadering 
wordt hiervoor ruimte gemaakt). 

-‐ Het bijwonen van bijeenkomsten van kerkelijke, publieke en private organisaties, zowel op 
plaatselijk, regionaal als landelijk niveau. 

-‐ Vormingsactiviteiten zoals cursussen en studiebijeenkomsten. 
-‐ Thema-avonden met gasten en gastsprekers die op een specifiek terrein als deskundig kunnen 

worden beschouwd. 
-‐ Verzamelen van publicaties ter kennisname van de diakenen via een leesmap. 

 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Jaarlijks bezoeken van landelijke diaconale dag. 

Bezinning over diaconale onderwerpen tijdens diaconievergaderingen. 

Onderhouden van contacten met kerkelijke, publieke en private organisaties. 
 

Beleidsdoelen voor de komende periode 

Opzetten van online platform voor verzamelen, delen van publicaties op diaconaal gebied (evt. breder te gebruiken 
binnen de gemeente). 

Opzetten van vormingsactiviteiten voor diakenen in afstemming met PKN en Gereformeerde Bond. 

9.5 Ambtsdragerverkiezingen 
De Heere zorgt zelf voor de instandhouding van Zijn kerk. Hij gaat hierbij ook middellijk te werk; 
mensen worden ingezet in Zijn dienst. Bij het zoeken naar broeders in de gemeente met talenten en 
capaciteiten doet Hij dan ook een beroep op de verantwoordelijkheid van de ambtsdragers. Ook als het 
gaat om diakenen. Diverse malen blijken organisatorische en bestuurlijke vaardigheden noodzakelijk te 
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zijn om de al ingezette ontwikkelingen te continueren. Naast het Bijbelse gegeven dat we hebben om te 
zien naar mannen met een goed getuigenis, zou hiermee bij verkiezingen rekening gehouden moeten 
worden. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze mannen wel een diaconaal hart in zich dragen, 
wat niet overschaduwd mag worden door zakelijke gaven. Indien nodig wordt deze gedachte door de 
diakenen tijdens ambtelijke vergadering uitgedragen. 

9.6 Archivering 
Ten aanzien van het diaconaal archief wordt onderscheid gemaakt in de financiële administratie enerzijds 
en de overige administratie anderzijds. De financiële administratie is al geruime tijd geautomatiseerd. 
Bewijsstukken (nota’s, bankafschriften, en dergelijke) worden beheerd door de administrerend diaken en 
jaarlijks ter controle aangeboden aan de accountant. Deze stukken worden vervolgens door de 
administrerend diaken gearchiveerd op de daarvoor aangewezen plaats. De vergaderstukken, 
correspondentie, emailverkeer en overige relevante documenten worden beheerd door de secretaris. De 
gearchiveerde stukken blijven gedurende enkele jaren (voor zover praktische en gewenst voor de 
voortgang van het werk en wettelijke verplichtingen) onder beheer van de respectievelijk 
administrerende diaken en secretaris. Vervolgens worden de stukken op overzichtelijke wijze bewaard in 
de afsluitbare en brandwerende diaconiekasten op de zolder boven het kerkelijk bureau in de Dorpskerk. 
 
Activiteiten die al plaatsvinden 

Inrichten diaconaal archief door secretaris en administrerend diaken op de daarvoor aangewezen plaatsen. 
 

Beleidsdoelen voor de komende periode 

Historisch archief doornemen, inzichtelijk maken en conserveren. 

Opzet maken hoe actueel archief direct digitaal gemaakt kan worden, om toekomstige (uitvoerige) werkzaamheden 
te beperken (ook in combinatie met beschikbaar stellen voor diakenen). 
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10 Ter afsluiting en vaststelling 

Het beleidsplan zoals in de vorige hoofdstukken is omschreven maakt jaarlijks onderdeel uit van een 
evaluatie. Mede op basis van deze evaluatie wordt een jaarplan vastgesteld waarin de beleidsvoornemens 
worden vertaald in concrete actiepunten of projecten voor het komende jaar. 
 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de overtuiging en het vertrouwen dat al onze plannen en voornemens 
door onze God worden gezien en geleid, zoals we lezen in Prediker 3 vers 1: “Voor alles is er een 
vastgestelde tijd, en een tijd voor elke voornemen onder de hemel” (HSV). 
 
 
Na bespreking in de Algemene Kerkenraad op 17 november 2011 en de gemeente in de gelegenheid 
gesteld te hebben van 5 tot en met 9 december het beleidsplan in te zien, is het beleidsplan vastgesteld op 
13 december 2011 in de vergadering van het College van diakenen. 
 
 
 
Namens het College van diakenen, 
 
 
 
 
 
A.L. van den Boogaart, A. Pegels, 
voorzitter secretaris 
 
 
 
 
Namens de Algemene Kerkenraad, 
 
 
 
 
 
H. Palland, H.T. den Boer, 
preses scriba 
 


