
 

1 

BELEIDSPLAN DIACONIE  
 

‘Goede Herder Kerk’ 
Oldebroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

 

INHOUD 

1. Algemeen ………………………..…. 3 

2. Doel …………………………………….. 4 

3. Diaconale taken ………………….. 4 

4. Beleid ………………………………….. 5 

5. Nieuw beleid…………………………. 8 

6. Bijlage…………………………………… 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

DIACONIE 

 

1. Algemeen. 

  

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer 

en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en 

gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het 

vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard. 

  

Diaconaal werk dienen wij te verrichten voor de mensen om ons heen die hulp en 

extra aandacht nodig hebben dichtbij en veraf. 

Diaconaat vraagt om bezinning en keuzes. Hoe staat de diaken in zijn relatie tot 

God en medemens? 

Relatie tot God: een mens die kiest om God te dienen wordt gevraagd het 

voorbeeld van Jezus te volgen: waarbij de meerdere de mindere dient en waarbij 

ieder de gave geeft die hij/zij van God heeft mogen ontvangen. 

Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf, voorbij het 

vanzelfsprekende helpen van je familie, vrienden en kennissen. Dit vraagt om oog 

te hebben voor de nood in de wereld, nood die vaak niet goed zichtbaar is. Het 

betekent keuzes maken, onvoorwaardelijk steun geven aan hen die lijden. 

Relatie tot de aarde: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn 

voor de aarde. Dit impliceert zorgdragen voor de aarde en alle wezens die daarop 

leven. 

  

De diaconie hanteert in haar werk de volgende basisprincipes: 

getuigen van Gods gerechtigheid: Wat God van ons verwacht vanuit het verbond 

dat Hij met ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze 

verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij 

leven en de vreemdeling die wij ontmoeten. 

 

Vragen om aandacht: Voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in 

onze directe omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons 

heen. Die aandacht moeten wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als 

onderdeel van de kerkenraad mogen wij hiervoor ook aandacht vragen bij overheid 

en de maatschappelijke instellingen (DPGO waar over later meer) en 

overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het beleid 

dat op landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen. 

 

Geven van onze gaven: Enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als 

kerkelijke gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds middels onze 

giften of bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen. 
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Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken 

gaven te delen zijn deze basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods 

gerechtigheid is de basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp 

en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, zowel binnen de kerkelijke 

gemeente als in de samenleving. Bij deze basisprincipes gaan onze eerste 

gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu waarin deze mens leeft 

verdient steeds meer onze aandacht. 

  

Het beleidsplan beschrijft puntsgewijs alle vaste, terugkerende werkzaamheden. 

Denkend vanuit de driedeling dat wij een vierende, lerende en dienende gemeente 

zijn, delen wij deze activiteiten in, wetende dat loskoppeling van de woorden vieren, 

leren, dienen niet altijd mogelijk is. 

De activiteiten zijn uitgeschreven in het werkplan. 

  

2 Doel. 

  

Het doel van het beleidsplan van college van diakenen is: 

De diaconale taken zodanig te beschrijven en randvoorwaarden creëren zodat de 

diakenen de taken kunnen uitvoeren en dat het voor mede-kerkenraadsleden en 

gemeenteleden duidelijk is wat zij van de diakenen kunnen/mogen verwachten. 

  

We hopen dat dit plan een bijdrage levert aan: 

 

De diaconale bewustwording van de gemeente, 

het actief bezig zijn van de gemeente in de dienst der barmhartigheid, 

een gevoel van saamhorigheid, waarover we lezen in Handelingen 2: 44:"En allen, 

die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen". 

  

3. Diaconale taken. 

  

1.    Algemeen. 

Het vraagstuk van rechtvaardige verdeling en een menswaardig bestaan in eigen 

gemeente, eigen land en in de wereld is leidraad voor handelen. Een vaste taak 

voor de diakenen vormt het verzorgen van- en het assisteren bij de viering van het 

Heilig Avondmaal. 

  

2.    Samenstelling. 

Het college van diakenen (verder genoemd diaconie) telt in onze gemeente 6 

plaatsen. Dit wordt als een minimum beschouwd.  

Bij invulling van vacatures zal de procedure genoemd in de kerkorde, ordinantie 3 

Artikel 6, worden gevolgd. De ambtstermijn 4 jaar is conform de kerkorde, 

ordinantie 3 artikel 7. 

  

3.     Indeling ploegen: zie werkplan. 
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4.       Beleid 

 

4.1    Contacten in de gemeente. 

De diaconie voelt een bijzondere verantwoordelijkheid in het onderhouden van 

contacten in de gemeente waarbij van speciale zorg sprake is. Denkt hierbij aan de 

zorg voor zieken, bejaarden en afhankelijke naasten. Contacten met de andere 

kerkelijke organen zoals bijv. mede kerkenraadsleden en DPGO, vormen de basis 

voor de signalerende functie. 

Met kerst ontvangen alle gemeenteleden van 80 jaar en ouderen en mensen met 

zorg een kerstattentie. Daarnaast krijgen gemeenteleden die het financieel moeilijk 

hebben een kerstgroet van de Diaconie in de vorm van waardebonnen van de 

lokale supermarkt en slager. 

 Jaarlijks vindt over de vormgeving overleg plaats. 

  

  

4.2    Werkwijze. 

  

De diaconie vergadert 5x per jaar.  

De werkwijze van de diaconie is zoveel mogelijk projectmatig handelen. Jaarlijks 

wordt een activiteitenplan opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen: 

a) diaconale activiteiten voor eigen gemeenteleden, 

b) diaconale activiteiten in de woonplaats niet speciaal voor de gemeenteleden, 

c) regionale (DPGO) en landelijke diaconale activiteiten, 

d) wereldwijde diaconale activiteiten 

De uitvoering ligt in handen van de diakenen. Daar waar mogelijk worden 

gemeenteleden ingeschakeld. Aan adviezen van de regionale en landelijke bureaus 

worden hoge waarden toegekend met betrekking tot de in c) en d) genoemde 

activiteiten. Bij het verlenen van landelijke en wereldlijke hulp gaat de voorkeur uit 

naar projecten gecoördineerd door organisaties als Kerk in Actie. 

4.3 DPGO – Diaconaal Platform Oldebroek 

Oldebroek heeft een Diaconaal Platform waarin een 13-tal kerken uit Wezep, 

Oldebroek en andere kernen zich verenigen. Ook onze diaconie is hierin 

vertegenwoordigd. Er is een diaken en daarnaast een vrijwillig gemeentelid 

aangewezen om zitting te nemen in het DPGO, namens de Adviesraad Sociaal 

Domein Oldebroek, voormalig afd. Sociale Zaken. 

Door hun krachten te bundelen willen de kerken beter inspelen op hulpvragen van 

kerkleden en niet-kerkleden. 

De gemeente Oldebroek heeft de wens uitgesproken intensiever te willen 

samenwerken met de kerken, hetgeen geresulteerd heeft in oprichting van middels 

een door deelnemende kerken ondertekende intentieverklaring op 2 september 2014 

van het DPGO per 1 januari 2015. 
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M.i.v. 1 januari 2015 is de gemeente Oldebroek verantwoordelijk voor de uitvoering 

van een drie-tal wetten, t.w. WMO – Jeugdzorg – Participatiewet. 

Het DPGO wil kerken, burgerlijke gemeente en andere hulpverlenende organisaties 

verbinden en vanuit geloof samen werken aan barmhartigheid en wederkerigheid en 

zo de Bijbelse opdracht zichtbaar maken in een leefbare en rechtvaardige 

samenleving voor alle mensen in hun omgeving. De kerken hebben de diaconale 

opdracht aandacht te hebben voor de medemens die in nood zit of hulp nodig heeft. 

Daarom voelen zij de plicht hier in te springen. 

Het Diaconaal Platform vindt het inspirerend om te ervaren dat bij de uitvoering van 

deze opdracht de achtergrond van de verschillende kerken er niet toe doet. Iedereen 

ziet het belang van de gezamenlijke inzet in. 

De diaconieën zijn unaniem van mening dat het Diaconaal Platform vooral een 

praktische invulling moet geven aan haar doelstelling. Dit is vorm gegeven door te 

starten met een aantal werkgroepen: 

• Het project Schuldhulpmaatje. Burgers helpen met schulden of mogelijk door 

verwijzen naar het Sociaal Team van de gemeente Oldebroek. 

• Zorgsaam Oldebroek. Is een vrijwilligersorganisatie, evenals 

Schuldhulpmaatje, die als doel heeft de betrokkenheid voor de medebewoners 

in de gemeente Oldebroek te vergroten. We willen hulp bieden door onze 

eigen krachten en mogelijkheden in te zetten voor mensen die wel een 

helpende hand kunnen gebruiken. 

• Rol Adviesraad Sociaal Domein van de gem. Oldebroek. Twee 

vertegenwoordigers fungeren als afgevaardigden naar het Diaconaal Platform, 

waarbij uitwisseling van informatie plaatsvindt. 

Het Diaconaal Platform biedt ook de mogelijkheid om efficiënter om te gaan met 

actuele hulpvragen waar een bovenkerkelijke aanpak noodzakelijk is. Ook gaat het 

Platform nauw samenwerken met andere professionele en niet professionele 

hulpinstanties. 

Met ingang van 1 januari 2021 zal een structuurwijziging plaatsvinden, vanwege het 

feit dat de huidige voorzitter te kennen heeft gegeven plaats te willen maken voor 

een nieuwe voorzitter. Alle Diaconieën zijn benaderd voor het leveren van een 

voorzitter, doch zonder resultaat. 

Besloten is dan ook dat per kwartaal thema bijeenkomsten zullen worden 

georganiseerd. Het voorzitterschap ligt dan in handen van de “ontvangende” kerk. 

  

4.4    Financieel. 

  

De diakenen gaan bij het verlenen van financiële hulp uit van de opbrengsten van 

collecten, giften en inkomsten uit eigen vermogen. 

Jaarlijks wordt een collecterooster door het CvK, aan de hand van het landelijke 

collecterooster van protestantse kerk in Nederland, opgesteld. 

Tijdens de eredienst zijn er 3 collectes (diaconie, kerk en mogelijk speciale acties). 

De collectes kunnen afwijken als hierboven genoemd.   
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Jaarlijks wordt een begroting opgesteld. 

De diaconie staat open voor de nood van de wereld. De financiële bijdrage van de 

diaconie aan de ZWO-activiteiten zal jaarlijks in samenhang met de andere 

projecten worden vastgesteld. 

 

De financiële administratie geschiedt door de penningmeester van de diaconie.  

Bij het begin van deze beleidsperiode wordt deze taak uitgevoerd door een 

gemeentelid met speciale taak. 

Daarnaast is een secretaresse aangesteld, geen lid zijnde van de diaconie. 

   

4.5. Verantwoording. 

  

De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad en gemeenteleden. 

Zij legt die verantwoording jaarlijks af met de aanbieding van de jaarrekening aan 

de kerkenraad, voor het einde van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. In 

“Karkeproat” wordt melding gemaakt van de opbrengst en bestemming van 

collecten en giften. Het financiële verslag en de begroting worden eveneens in 

“Karkeproat” gepubliceerd. Tijdens de jaarlijkse gemeenteavond, gehouden in het 

2de kwartaal, wordt de jaarrekening toegelicht. 

  

4.6.  Overige taken en verdeling van de taken. 

  

Naast de hierboven beschreven taken heeft de diaconie nog een aantal taken. 

Hiervoor verwijzen wij naar het jaarplan c.q. uitvoeringsplan. 

  

4.7.   Collecte afspraken. 

  

- Tijdens alle diensten 3 collectes: 

* 1e diaconie – bestemming goed doel. 

* 2e kerk – deurcollecte voor de kerk. 

* deurcollecte – specifiek doel. 

 

Algemeen: 

Het collecterooster van de PKN en Kerk in Actie wordt als basis genomen voor het 

opstellen van het jaarlijkse eigen collecterooster. 

5.  Nieuw beleid. 

De Diaconie houdt zich bezig met het beleid uit te voeren zoals in het verleden is 

uitgesproken. Nieuw beleid behoeft niet te worden geformuleerd, omdat er geen 

nieuw beleid is te benoemen. 

Zeker in het jaar 2020 is sprake van een turbulent jaar. Alle aandacht ging uit naar 

de gevolgen van de Corona epidemie. Veel gemeenteleden zijn hun naaste 

verloren. Het fenomeen vereenzaming heeft momenteel ons hoogste prioriteit 
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 6. Bijlage 

1. Werkplan - Taken van de diaconie. 

 


