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Diaconaat 
 

1  Visie op diaconaat 
Het diaconaat van de gemeente heeft een zeer specifieke opdracht, namelijk: opkomen voor de arme 
en verdrukte: 

 In het Oude Testament: de weduwe, de wees en de vreemdeling. 

 In het Nieuwe Testament: zieken en gehandicapten en mensen, die extra aandacht 
behoeven. 
Maar het diaconaat levert ook een bijdrage aan de gemeente, door het bevorderen van onderling 
dienstbetoon en het omzien naar elkaar. Voor het diaconaat vinden we  
daarom “koinonia”(gemeenschap) even belangrijk als de “diakonia”(dienstbetoon). 

 
2 Het college van diakenen 
Het college van diakenen bestaat uit 2 leden, die in onderling overleg de taken verdelen. 
Overeenkomstig de kerkorde van d PKN (Art. V, lid 3) zijn de diakenen in het bijzonde  
geroepen tot; 

 De dienst aan de Tafel des Heeren en het inzamelen en uitdelen van de 
liefdegaven. 

 De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en wereld. 

 De toerusting van de gemeente tot het vervullen van heer diaconale roeping 
de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 
gemeente van diaconale aard. 
 

Het inzamelen van de liefdegaven gebeurt hoofdzakelijk tijdens de eredienst in de vorm van 
tenminste één diaconiecollecte en de collecte op de avondmaalstafel is ook bestemd voor de 
diaconie. 
In speciale gevallen kan door de diaconie besloten worden tot een noodhulpcollecte. 
 
3 Diaconaat: een opdracht voor de gehele gemeente 
Op meerdere plaatsen in de Bijbel worden we opgeroepen om elkaar te helpen. We denken dan aan: 

  Lucas 10 : 37. Aan het eind van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan 
zegt de Heere Jezus: ”Ga heen en doe gij desgelijks” 

 Galaten 6 : 2. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. 

 Marcus 10 : 45. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend 
te worden, maar om te dienen. 

Deze citaten leren ons dat niet allen de diaconie, maar elk gemeentelid roeping heeft.  
 

4 Bezoekdames 
In onze gemeente zijn bezoekdames actief door regelmatig bij de ouderen vanaf 70 jaar te bezoeken. 
Naast een gesprek en het tonen van belangstelling voor het gemeentelid brengen zij  daar ook het 
blad “Licht in de Avond”.   

 Met de kerst wordt een attentie verzorgd voor de ouderen, gehandicapten, weduwen en 
weduwnaren in de gemeente. 

 
5 Jeugddiaconaat 
Hierover heeft in de kerkenraad al eens een gedachtewisseling plaatsgevonden. De uitkomst was 
positief, maar op dat moment nog te vroeg gezien het feit dat tal van andere activiteiten nog in een 
opstartfase zaten. 

 De ondersteuning van het jeugd werk valt onder verantwoording van de diaconie. 

 Met kerst wordt een attentie verzorgd voor alle leidinggevenden  van de jeugd club`s. 
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6 Hulpvragen vanuit de gemeente 
De diaconie doet onzichtbaar werk achter de schermen: de zgn. “stille hulp”. Dit betreft hulp aan 
gemeenteleden, die door bijzondere omstandigheden in financiële nood zijn gekomen. Meestal 
betreft dit acute nood, die met kleine bedragen of boodschappen kan worden gelenigd. Deze 
hulpverlening blijft vanzelfsprekend volstrekt geheim. 

 
 
7 WMO en MaS 
Vanaf 1 januari 2007 geld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO vervangt de 
Wet Voorzieningen gehandicapten, de welzijnswet en een deel uit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Het doel van de nieuwe wet is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Ook beoogt de WMO dat iedereen mee kan doen in de samenleving, al dan niet geholpen 
door vrienden, familie of bekenden. De WMO is een taak voor de burgerlijke gemeente, die de eigen 
inwoners beter kent dan de landelijke overheid. De kerken kunnen daarbij een belangrijke rol 
vervullen, en doen dat ook al op diverse plaatsen. Wel is belangrijk dat kerken hierin samenwerken. 
De Maatschappelijke Stages (MaS) Gaat gelden voor alle jongeren in de leeftijdsgroep van 13 – 16 
jaar. De rol van de kerken is hierin op dit moment niet duidelijk. 
We vinden het belangrijk om de komende tijd meer aandacht te besteden aan deze maatschappelijke 
ontwikkelingen en de rol van de kerk daarin. 

 
8 Van inzamelen (collecteren) naar uitdelen 
In de eredienst wordt de gemeente opgeroepen de liefdegaven te geven. 
Diaconale collectes zijn zoveel mogelijk collectes met een gerichte bestemming en zo minmogelijk 
algemene diaconale collectes. Op deze wijze worden de doelen onder de aandacht gebracht van de 
gemeente en kan men bewust geven. 
De bestemming van de collectes is onder te verdelen in: 

 Collecten plaatselijk werk 
Hieronder vallen ouderenwerk, hulpvraag eigen gemeente en het 
evangelisatiewerk. 

 Doorzendcollecten 
Dit zijn collecten met een speciaal doel, waarbij de volledige opbrengst wordt 
doorgezonden aan de desbetreffende organisatie (geen aftrek quotum t.b.v. 
landelijke kerk). De doelen zijn onderverdeeld in missionair binnenland en 
buitenland en diaconaal binnenland en buitenland. 

 Algemene diaconale collecten 
Een beperkt aantal algemene collectes is nodig voor de algemene kosten van 
de diaconie(administratiekosten, verplichte heffingen aan de landelijke kerk, 
etc.),alsmede ter dekking van de onvoorziene uitgaven en mogelijke speciale 
collectes bij rampen of andere buitengewone gebeurtenissen. 

 
9 Werelddiaconaat 
Het diaconaat houdt niet op bij de grenzen van de gemeente, maar ook niet bij de grenzen van ons 
land. Ook in andere landen mogen we via landelijke organen aan zusterkerken en partnerorganisaties 
in andere delen van de wereld ondersteunen in hun diaconale werk. Hiervoor wordt twee maal per 
jaar gecollecteerd (februari en oktober). Wij kiezen daar voor het programma “luisterend Dienen”. Dit 
progamma is een diaconaal progamma van Kerkinactie dat zich richt op Gereformeerde 
Bondsgemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.  
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10 Financien 
Het doel is om met de ter beschikking gestelde financiële middelen hulp te verlenen aan de vele 
geestelijke en materiële nood, die er is dichtbij en ver weg. 
Hierbij willen we ook de gemeente stimuleren om bewust en betrokken hun liefdegaven te geven. 
Voor aanvang van elk kalenderjaar wordt een begroting gemaakt. Na afloop van elk kalenderjaar 
wordt een jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt beoordeeld door een daartoe bevoegd 
accountant. Als de financiële situatie het toe laat worden aan het einde van elk kalenderjaar een 
aantal organisaties giften overgemaakt. Dit betreft veelal doelen die niet op het collecterooster 
staan, maar die we wel graag willen steunen. Per jaar wordt door de diaconie besloten welke 
organisaties hiervoor in aanmerking komen. Of een organisatie wel of niet in aanmerking komt voor 
steun, hetzij via collectes of via giften, wordt getoetst aan de hand van hiervoor aangelegde criteria. 
 


