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Concept
Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën
van de
Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente
Zwammerdam
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord “diakonia”. Dat betekent dienst, dienen.
Een van de belangrijkste taken van onze kerk : het dienen van je naaste, van de
mensen en van de wereld.
Als diaconie (of eigenlijk “College van Diakenen”) willen wij onze uitgangspunten,
opdracht en werkplan vastleggen in een beleidsplan, zodat iedereen kan zien waar
de diaconie van Zwammerdam voor staat en wat de diaconale activiteiten zijn binnen
onze gemeente. Een beleidsplan dat prioriteit geeft aan het plaatselijk diaconaat.
Uitgangspunt
Streven naar een diaconale gemeente, gebaseerd op de kernwoorden
“barmhartigheid” en “gerechtigheid”. Helpen waar geen helper is. Delen van wat ons
gegeven is.
Onder diaconaat willen we verstaan: een roeping van de christelijke gemeente om
oog en oor te hebben voor in het bijzonder vergeten/veronachtzaamde mensen die
verdrukt worden of in de knel geraakt zijn -> barmhartigheid.
En daarnaast oog en oor te hebben voor de structuren in de maatschappij die dit
veroorzaken of nog verergeren. Dit alles met de bedoeling om met elkaar verdrukking
en knelsituaties te bestrijden -> gerechtigheid.
Streven naar een ideale, diaconale gemeente is streven naar een gemeente en een
samenleving
waar ieder mens tot zijn of haar recht komt,
waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen,
waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ze
ook zijn,
waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het
goede spoor te krijgen en
waar mensen de kans krijgen een nieuwe start te maken,
waar men respect heeft voor de aarde en alles wat erop leeft.
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Opdracht
Of datgene waarnaar wij streven hier kan worden gerealiseerd, is de vraag. Maar als
diaconie zien wij het als onze opdracht, dat onze levenshouding en ons handelen
bijdragen tot een gemeente en een samenleving die gaat in de richting van dit ideaal
en zich daarvan niet verwijdert.
Als diaken en christen willen wij, geïnspireerd vanuit het evangelie, mensen in nood,
dichtbij en ver weg tot helper zijn.
Wij zien het als onze taak om, door een open houding naar onze gemeente, open te
staan voor signalen om hulp, zodat wij daadwerkelijk kunnen helpen of dit in gang
kunnen zetten.
Wij geloven, dat wij niet alles zelf hoeven te doen, maar gebruik kunnen maken van
deskundigen binnen en buiten onze gemeente. Wij zien het daarom ook als onze
opdracht om onze gemeente diaconaal bewust te maken. Wij vragen betrokkenheid
van de gemeente, onder meer door hen te vragen ons deelgenoot te maken van hun
kennis en inzicht.
Een wereldwijde betrokkenheid.
Want we leven niet alleen in een steeds veranderende, maar tegelijkertijd ook
wereldwijde samenleving. Door moderne communicatiemiddelen weten wij wat er
wereldwijd gaande is. Mensen en goederen reizen de hele wereld over. Producten
worden daar gehaald waar dit het goedkoopst is. Goedkoop vanwege
onverantwoorde productie en arbeid, corruptie of te lage arbeidskosten.
Door deze producten te consumeren spelen wij een rol bij het in stand houden van
ondervoeding, slechte sociale en medische voorzieningen en autoritaire,
onrechtvaardige regimes. Regimes die ervoor zorgen, dat mensen geen of slechts
een zeer beperkte vrijheid hebben. Dat betekent dat ook wij vanuit onze opdracht
moeten reageren bij rechtsongelijkheid, onderdrukking, gezondheidsproblematiek,
onvoldoende scholing en als er hulp nodig is bij natuurrampen. Daarbij nooit uit het
oog verliezend, dat het doel van helpen moet zijn dat de hulpvrager recht wordt
gedaan, zodat deze een rechtvaardig leven kan opbouwen en niet afhankelijk is.

*********************
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Werkplan
1. Samenstelling College van Diakenen
Voorzitter, secretaris, penningmeester, jeugddiaken en een algemeen diaken
2. Vergaderingen
De diaconie komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen voor een diaconievergadering.
Alle diakenen wonen de kerkenraadsvergaderingen bij.
Verder zijn een of twee diakenen afgevaardigd naar:
- de classicale diaconievergadering (2 keer per jaar)
- de ZWO-commissie
- het moderamen van de kerkenraad
- de pastorale vergadering met contactpersonen en ouderlingen (1 à 2 keer per jaar)
3. Erediensten
De dienstdoende diaken zorgt voor het collecteren en opbergen van het geld in de
kluis.
In iedere trouw- en rouwdienst is, naast een ouderling, ook een diaken aanwezig.
De diaken zorgt voor het geluid en eventueel opnemen van de dienst via internet op
CD.
Dit opnemen op CD geldt ook voor bijv. doop-, belijdenis- en bevestigingsdiensten.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal bereiden de diakenen dit voor en zetten alles
klaar in de kerkzaal. Alle diakenen hebben dan dienst.
Op verzoek kan het Avondmaal bij een gemeentelid aan huis bediend worden. Hierbij
is behalve de predikant, een ouderling en een diaken aanwezig.
4. Jeugddiaconaat
Het jeugdteam bestaat uit 1 jeugdouderling en 1 jeugddiaken, ondersteund door 2 of
3 jeugdcontactpersonen. Het jeugdteam stelt een eigen beleidsplan op. Het
onderdeel Jeugddiaconaat uit dit beleidsplan is onderdeel van het diaconaal
beleidsplan. Het totale beleidsplan van het jeugdteam wordt dan ook als bijlage aan
het diaconaal beleidsplan toegevoegd. (Bijlage 1)
5. Ouderen/Zieken/Alleengaanden
De diaconie verzorgt ieder jaar een kerstviering voor ouderen en alleengaanden.
Een kerstattentie wordt gebracht naar langdurig zieken en zij die niet (meer) in staat
zijn naar de kerstviering te komen.
Als de financiën het toelaten, wordt voor een groep gemeenteleden (ouderen en
mensen die wel een opstekertje kunnen gebruiken) een dagtocht georganiseerd.
6. Contactmiddagen
Twee keer per jaar wordt voor belangstellenden een contactmiddag georganiseerd.
De diaconie nodigt hiervoor een spreker uit.
7. Bloemen- en fruitgroet
Een diaken is verantwoordelijk voor de wekelijkse bloemengroet vanuit de kerk. Hij/zij
heeft contact met de bloemist, bepaalt naar wie de bloemen gaan en geeft dit door
aan ouderling/diaken (i.v.m. afkondiging) cq. contactpersoon. De bloemen worden na
de dienst bezorgd door de dienstdoende diaken cq. contactpersoon.
Een keer per jaar worden door de diaconie bloemen ingezameld. Hiervan worden
boeketten gemaakt en deze worden op de daaropvolgende zondag na de dienst door
gemeenteleden bezorgd op de adressen, die door de diaconie zijn vastgesteld.
Rond Dankstond vindt een soortgelijke actie plaats. Echter, dan met fruit.
Bij geboorte, huwelijksjubilea e.d. wordt door de contactpersonen een attentie
bezorgd. De kosten hiervan zijn voor de diaconie.
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8. Diaconierooster
Wordt door een diaken opgesteld en ook gecommuniceerd via (naar de redactie van)
het kerkblad.
9. Communicatie
Een diaken zorgt elke maand voor een stukje “Vanuit de diaconie” in het kerkblad.
Andere vormen van communicatie bij speciale activiteiten/collectes zijn de website,
flyers/folders, afkondigingen tijdens de kerkdienst.
10. Collecterooster/Collectedoelen
Het collecterooster wordt door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld.
De diaconie bepaalt de doelen van de diaconiecollectes en verplicht zich, zich zoveel
mogelijk kennis van de doelen te vergaren. Dit kan zijn middels schriftelijke
informatie, persoonlijk contact of een bezoek aan het betreffende project. Op deze
manier kan ook de gemeente zo goed en enthousiast mogelijk geïnformeerd worden.
Dit zal leiden tot meer betrokkenheid en hogere opbrengsten. De collectes die het
betreft zijn de avondmaalscollectes, de diaconaatcollectes aangereikt door Kerk in
Actie, eventuele noodhulpcollectes, Bidstond, Dankstond, Hemelvaart, Oudjaar en de
collectes voor plaatselijk werk.
De diaconie- (en zendings?)collectes worden geteld door ….(?) en verantwoord via
het kerkblad.
Bij speciale collectes wordt de gemeente geïnformeerd middels informatie via
kerkblad, foldermateriaal, afkondiging tijdens de dienst.
11. Individuele hulpverlening
Een van de belangrijkste en moeilijkste taken van de diaken is om oog en oor te
hebben voor mensen in de gemeente, die in financiële of andere nood verkeren.
Mensen die hulp nodig hebben bijv. bij het invullen van papieren voor gemeente of
belasting of het vakantiefonds, oppas voor de partner, zodat de ander er ook eens
even uit kan.
Te denken valt ook aan de zorgvragen van mensen die thuis willen (moeten) blijven
wonen, maar dat niet meer zonder hulp(middelen) kunnen. Voor hen is er in het
kader van de W(et)M(aatschappelijke)O(ndersteuning) een gemeentelijk
informatiepunt ingericht: Het Zorgloket.
Mocht de tijd tussen de investering en de toekenning van een vergoeding (rollator,
traplift etc.) te lang zijn, dan kan er een financieel probleem ontstaan. Van een AOW
kan doorgaans een dure aanpassing of voorziening niet betaald worden. De diaconie
kan in dit geval bemiddelend optreden en incidenteel ook voorschieten. De diaconie
kan ook als voorloket van het zorgloket fungeren, voorbereidend werk doen of
meegaan naar het zorgloket.
Als het nodig is, wordt er een hulpprogramma gemaakt voor gemeenteleden die hulp
nodig hebben. Dit kan ook gaan om de coördinatie van werkzaamheden bij bijv. een
verhuizing, onkruidvrij maken van een tuin, schilderwerk, vervoer naar ziekenhuis
voor onderzoek of
vervoer naar de kerk.
12. Kerkwebradio
Gemeenteleden die door ziekte of anderszins voor korte of langere tijd niet naar de
kerk kunnen is er de mogelijkheid om thuis de kerkdiensten te beluisteren via de
kerkwebradio.
Dit wordt door de diakenen geregeld. Voor het gebruik wordt van de luisteraars een
bijdrage gevraagd. De kerkdiensten kunnen ook via internet beluisterd worden.
13. Adoptie
Via Woord en Daad wordt een kind in een derde wereldland geadopteerd tot de
leeftijd van 18 jaar. Het hiermee gemoeide bedrag wordt bijeengebracht middels
spaarbusjes bij gemeenteleden thuis en minimaal 1 collecte per jaar.
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14. Financiën
Begroting, jaarrekening en jaarverslag worden opgesteld conform de door de PKN
aangereikte modellen.
De volgende uitgangspunten van de diaconie zijn hierbij van belang en zullen hierin
worden opgenomen:
- Beide diaconieën wensen een volledige samenvoeging van alle financiële en
andere middelen die hen ter beschikking staan.
- Bijzonder punt van aandacht betreft het bepaalde omtrent het “Armenfonds
schenking anno 1635” van de Hervormde diaconie. (Bijlage 2).
- Rentes mogen niet worden opgepot, maar dienen voor een bepaald diaconaal
doel te worden bestemd.
- Het vermogen van de diaconie behoeft niet te stijgen. Inkomende diaconale
gelden komen in principe meteen ten goede aan diaconale doelen binnen en
buiten de gemeente.

***************

