Gereformeerde Kerk Oldebroek

Beleidsplan Diaconie 2016/2017
1.

Wat verstaan we onder diaconaat?
Als de kerk niet dient, dient zij tot niets.
Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diaconia dat dienst betekent.
Diaconie en diaconaat betekent dus letterlijk dienstbaarheid aan de medemens en
vormt daarmee het wezen van de christelijke levensbeschouwing. De christen volgt
immers de levenshouding van Jezus, die de zorg om en het opkomen voor de
mensen om hem heen centraal stelde. Helpen wie geen helper heeft!

2.

Wat doen we al?
a.
Diaconaal werk in eigen gemeente:
hulpbehoevende gemeenteleden helpen: helpen waar geen helper is.
Vooral op het gebied van persoonlijke hulp en ondersteuning, bij
gebrek aan (ruime) financiële middelen van de diaconie. De Diaconie
kan geen structurele hulp verlenen, maar zal altijd een bepaalde
termijn afspreken en er ondertussen aan werken dat mensen weer
zelfstandig verder kunnen.
geld wordt op hele korte termijn weer besteed aan het vooraf bepaalde
doel. Het blijft niet op de bankrekening van de Diaconie staan.
b.
Diaconaat t.b.v. De samenleving / regio:
deelname in het Diaconaal Platform gemeente(n0 Oldebroek;
deelname in overleg zorginstellingen van het Baken;
collecten voor maatschappelijk (zorg-) instellingen;
periodiek actief diaken wezen in de zorginstellingen van het Baken;
acties Voedselbank Elburg-Oldebroek in maart en november.
c.
Diaconaat wereldwijd:
Werelddiaconaat (oktober en februari);
collecten bij rampen;
ondersteuning van gemeenteleden bij
zendingsopdrachten/zendingswerk in het buitenland.
d.
Verhoudingen m.b.t. besteding
Ligt vast in collecterooster. Collecten laatste zondag van de maand
worden voor goede doelen gehouden (bij voorkeur in de regio);
Werelddiaconaat voor wereldwijde besteding.

3.

Welke diaconale aspecten ontbreken er?
a.
Jeugddiaconaat.
b.
Overleg met Missionaire Werkgroep over taakverdeling/samenwerking.
c.
Samenwerking binnen de kerkenraad. Kerkenraad – Diaconie en omgekeerd.
Momenteel wordt er meer als twee aparte eenheden gewerkt. Dit zou eigenlijk
meer een geheel moeten zijn. Als we gaan werken volgens de opzet van het
Nieuw Pastoraat komt hier waarschijnlijk verandering in.

4.

Het maken van keuzen en een volgorde vaststellen.
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In het verleden is de keuze gemaakt om meer voor plaatselijke of regionale
doelen te collecteren en niet alleen voor acties/goede doelen veraf.

5.

Welke mogelijkheden liggen er in de gemeente?
Problemen binnen de gemeente melden waardoor er beter op in gespeeld kan
worden.
Zendingswerk/zendingsopdracht/werkweken in het buitenland.
Vakanties via diaconie (indien financieel mogelijk).
Elkaar respecteren binnen de kerk.
Buiten de kaders denken/werken.

6.

Het opstellen van een werkplan.
Werkwijze binnen nieuw pastoraat.
Diakenen zijn vertegenwoordigd in de wijkteams en zijn dus ook wijkdiakenen,
met hun wortels en werk in hun eigen wijk. Deels betstaat dit werk uit
kerkordelijk geregelde taken zoals het ambtshalve aanwezig zijn in de dienst,
medewerking verlenen tijden de Avondmaalsdiensten en collecteren tijdens de
dienst. Daarnaast is men in de eigen wijk ook aanspreekpunt voor
gemeenteleden. Het diaconale werk in de wijk is van groot belang. Het is in
eerste instantie de verantwoordelijkheid van het wijkteam. De taak van de
diaconie hierin is enigszins terughoudend.
Diaconaal Platform/Schuldhulpmaatje.

7.

De afwerking
Voorleggen aan moderamen.
-.
Daarna doorsturen naar scriba voor agendering Kerkenraad.
Daarna communiceren richting gemeente via Karkeproat/Cimbaal.
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