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Ter inleiding.
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor
zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat
haar aan gaven is geschonken, en te helpen waar hulp nodig is.
De diaconie probeert het omzien naar de naaste handen en voeten te geven. Met name door oog en
oor te hebben voor mensen in knelsituaties. We moeten hierin iets laten zien van onze
verbondenheid met God en mensen. Onze contacten kunnen dichtbij zijn, in Vries, in Nederland,
maar ook ver weg in het buitenland.
Daarbij werkt de diaconie aan de hand van een beleidsplan dat zo nodig wordt aangepast. Ons
streven is het diaconaat in onze gemeente (een duidelijker gezicht te geven) een vaste plek te
geven. . Belangrijk daarbij is dat er goede contacten en een goede samenwerking is met allen binnen
de kerkelijke en burgerlijke gemeente. Door samenwerking en door het uitwisselen van ervaringen
kunnen we er voor zorgen dat we de diaconale opdrachten die God ons gegeven heeft goed kunnen
vervullen. Met dit beleidsplan sluit de diaconie aan bij de accenten zoals die zijn aangegeven in het
beleidsplan van de PKN Vries.

Grondslag van het diaconaal werken
Grondslag van ons diaconaal denken en handelen is Gods woord, de Bijbel, de inspiratiebron. In de
Bijbel worden we gewezen op onze diaconale taken. We proberen deze taken te vertalen en toe te
passen naar de huidige tijd. We willen als leden van Zijn gemeente:
- De naaste dienen
- In woord en daad opkomen voor mensen die hulp nodig hebben.
- Barmhartigheid en gerechtigheid bewijzen aan de leden van de gemeente en aan anderen die
onder druk leven, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld.
- Elkaar steunen en sterken en waar nodig helpen door middel van financiële/materiële en
maatschappelijke ondersteuning

Kernfuncties van de diaconie.
Bij het opstellen van dit beleidsplan is uitgegaan van vier kernfuncties:
1. Maatschappelijk betrokken zijn
2. Helpen waar geen helper is
3. Ieders gaven inzetten
4. Dat wat kerkordelijk bij het ambt hoort.

Diaconale taakstelling
Op basis van deze kernfuncties hebben we taakstellingen geformuleerd:
1. Ten aanzien van de naaste:
De diaconie stelt zich tot taak, waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en andere
maatschappelijke en kerkelijke instellingen de medemens, naaste, die acute financiële en/of sociale
nood verkeert hulp in welk vorm dan ook te bieden.
2. Ten aanzien van de gemeente:

De diaconie stelt zich tot taak de gemeente te wijzen op haar diaconale opdracht. De diaconie
heeft daarin een voorbeeldfunctie die tot uitdrukking komt in de wisselwerking tussen “ dienst in
de eredienst” en”leven in de wereld”.

3. Ten aanzien van de samenleving:
De diaconie stelt zich tot taak waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten behoeve van
kwetsbare (groepen van) medemensen te ontplooien c.q. te bevorderen en zodoende de samenleving
,en als de situatie daar om vraagt de overheden, te wijzen op haar verantwoordelijkheden
4. Ten aanzien van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
De diaconie stelt zich tot taak de gemeente te informeren en te betrekken bij projecten buiten
Nederland. Projecten die betrekking hebben op zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking.
5. Ten aanzien van de financiën:
De diaconie stelt zich tot taak de offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en de verkregen
financiële middelen op verantwoorde wijze te besteden.
6. Ten aanzien van dat wat kerkordelijk bij het ambt hoort in en rond de erediensten.
De diaconie heeft als taak dienst te doen tijdens de erediensten en de taken uit te voeren die daar
bij horen nl.: verzorging van het Heilig Avondmaal en verzorgen van de collecten. Het afkondigen
van diaconale mededelingen waaronder een toelichting op de collecten. Daarnaast het bijwonen van
vergaderingen en het participeren in bijzondere taken.
7. Ten aanzien van duurzaamheid en omgang met het milieu.
De diaconie stelt zich toch taak om duurzaamheid een breed draagvlak te geven binnen de
gemeente, wat uiteindelijk zou kunnen resulteren in een zogeheten “groene kerk”.
Deze taakstellingen zijn verwerkt in beleidsvoornemens.

Beleidsvoornemens
Ad1. Ten aanzien van de naaste.
Het college van diakenen zal haar beleid ten aanzien van het omzien naar de naaste uitvoeren door:
a. Gerichte hulpvragen om zorg, zowel financieel als sociaal en praktisch, van de medemens
adequaat en vertrouwelijk te behandelen.
b. Vanuit ouderlingen en contactpersonen, zowel binnen als buiten onze kerkmuren zicht
krijgen op (verborgen) financiële en sociale noden van de medemens.
c. Financiële ondersteuning aan instellingen en organisaties die zich met hulpverlening aan de
naaste bezighouden (o.a. . vluchtelingen werk Vries, Oiko krediet, Kerk in actie, Plaats de
Wereld en de voedselbank).
Ad 2. Ten aanzien van de gemeente
Bewustmaking van de gemeente
Het college van diakenen wil de gemeente betrekken bij het diaconale werk en de bewustwording
van de gemeente gaande houden door:

a. De gemeente regelmatig te informeren over de diaconale activiteiten. Informeren via de
aanwezige informatie en communicatie middelen zoals de website, De Brug en de
afkondigingen in de eredienst. Tevens zal er jaarlijks een diaconale gemeenteavond
georganiseerd worden waarin naast het geven van informatie aan de gemeente ook de mening
en visie van de gemeente zal worden gevraagd betreffende het diaconale werk.
b. De gemeenteleden te betrekken bij de uitvoering van diaconale projecten die door het
college worden gestart of waarin het college samenwerkt met andere commissies of
instellingen.(o.a. het Oiko krediet). De gemeente betrekken bij het diaconale werk door een
aantal keren per jaar het collectedoel van de collecte in de eredienst te laten bepalen door
de gemeenteleden.
c. Door het benoemen van een wijkdiaken(en). Deze zijn aanspreekpunt voor de gemeenteleden
in hun wijk.
Bewustmaking van de jeugd
Door de benoeming van een jeugddiaken wil het college het jeugddiaconaat in de gemeente
verder bevorderen en gestalte geven. Deze zal zijn/haar werkzaamheden uitvoeren in
overleg en samenwerking met de jeugdouderling en kerkelijk jeugdwerker.
Plaats in de eredienst
Het college wil in overleg met kerkenraad en gemeenteleden van gedachten wisselen over
het vorm geven van het diaconaat in de eredienst. Hiertoe wordt 1 keer per jaar een
diaconale themadienst georganiseerd in samenwerking en overleg met de predikant en de
ambtsgroepen.
Daarnaast zal de diaconie in de 40 dagentijd cyclus tenminste één project samen met de
ambtsgroepen extra aandacht geven in de eredienst.
Algemeen
Ten aanzien van de gemeente stelt de diaconie zich tot taak:
a. Dienstverlenende activiteiten aan gemeenteleden te bevorderen en waar nodig te
ondersteunen, bijvoorbeeld autodienst voor mindervalide gemeenteleden die de
eredienst willen bijwonen.
b. Gemeenteleden die de eredienst niet meer in het kerkgebouw kunnen meevieren, in de
gelegenheid stellen via dvd opnames en of andere digitale hulpmiddelen de eredienst te
volgen.
c. Extra aandacht te geven aan de oudste gemeenteleden.
d. Oudere gemeenteleden (al dan niet met een kwetsbare gezondheid), mensen met een
beperking, eenoudergezinnen en alleenstaanden te informeren over
vakantiemogelijkheden die worden aangeboden door de landelijke diaconale bureaus en
particuliere welzijnsinstellingen. En hen er op wijzen daar waar nodig en mogelijk een
financiële bijdrage te geven.
e. Contact tussen ouderen en jeugd te bevorderen door één keer per jaar een
ontspanningsavond te organiseren in samenwerking met ambtsgroep jeugd.
f. De jeugd/jongeren meer betrekken bij het diaconale werk en het benoemen van een
jeugddiaken.
g. Het vormen van een klusteam om praktische hulp te kunnen verlenen daar waar nodig.
Ad 3 Ten aanzien van de samenleving
Het college van diakenen wil haar sociale bewogenheid en maatschappelijke betrokkenheid tot
uiting brengen door:

a. Samen te werken met c.q. deelnemen in projectgroepen, werkgroepen en organisaties die
kwetsbaren in de samenleving trachten te beschermen en hun welzijn en belangen tracht
veilig te stellen, zoals Trias, vluchtelingen werk Vries, Inlia, de arme kant, WMO platform,
Kerk in actie enz.
b. Indien nodig de burgerlijke overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheden ten aanzien
van kwetsbare groepen.
c. Gemeenteleden te informeren over de positie van kwetsbare groepen binnen onze
kerkgemeenschap met het doel door persoonlijke contacten het omzien naar elkaar te
bevorderen.
d. Gemeente te informeren en te betrekken in projecten zowel binnen als buiten Nederland.
Deze projecten hebben betrekking op gebied van zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking. Voor het werk van de ZWO is er een ZWO diaken benoemd. Dit
om het ZWO werk voldoende aandacht te kunnen geven..
e. In samenwerking met de colleges van diakenen van de kerken uit Eelde en Zuidlaren en de
burgerlijke gemeente geven wij aan het einde van het jaar extra aandacht en financiële hulp
voor de minima binnen onze burgerlijke gemeente.
f. Jaarlijks zullen we een diaconaal project kiezen wat extra aandacht krijgt. We zullen
minimaal 2 collectes houden voor dat project. Daarnaast houden we acties waarvan de
opbrengst voor dat doel bestemd is zoals: het autowassen en het maken en verkopen van
kerststukjes.
g. Het vormen van een klusteam om ook praktische hulp te kunnen verlenen daar waar nodig
buiten onze kerkelijke gemeenschap
h. We verzamelen goederen voor de voedselbank. Op de derde zondag en derde donderdag van
de maand kan men goederen inleveren voor de voedselbank.
i. Het jaarlijks 2 keer organiseren van een stampottenbuffet(opbrengst voor jaarproject)
j. Jaarlijks autowassen (opbrengst voor jaarproject)
k. Jaarlijks in december kerststukjes maken(opbrengst voor jaarproject)
Ad 4 Ten aanzien van zending werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
(Onze gemeente heeft geen ZWO commissie). De ZWO werkzaamheden zijn geïntegreerd in het
diaconale werk. De diaconie is dan bij wijze van spreken de ZWO commissie.
De verantwoordelijkheid voor de organisatie en logistiek rondom ZWO werkzaamheden ligt bij de
ZWO diaken. De taken van deze diaken hebben betrekking op het inzamelen van geld en het
informeren en adviseren van de gemeente over ZWO projecten. Inkomsten voor de ZWO komen uit
collecten en vrijwillige bijdrage van gemeenteleden. Eens in de 14 dagen is de derde collecte voor
ZWO.
Het vragen van een financiële bijdrage gebeurt een keer per jaar . Elk gemeentelid krijgt dan een
brief met een verzoek om bijdrage. De opbrengsten van de collecten en bijdragen worden
overgemaakt naar Kerk in Actie, die er voor zorgt dat deze gelden naar projecten gaan die onze
steun kunnen gebruiken. De ZWO diaken zal de gemeente een aantal keren per jaar informeren
welke projecten gesteund worden. Daarnaast zal de diaconie ook zelf, daar waar de diaconie dat
nodig acht, projecten ondersteunen.
Ad 5 Ten aanzien van de financiën.
Voor de uitvoering van haar taken is het college van Diakenen aangewezen op de inkomsten uit
collecten, giften, legaten en acties.
Ook is zij verantwoordelijk voor de verkoop van collectemunten. De werkwijze/werkzaamheden zijn
vastgelegd in een procedure.

Om de offerbereidheid van de gemeenteleden ten dienste van de naaste te stimuleren zal het
college van diakenen de gemeente regelmatig informeren over de noodzaak om diaconale doelen
financieel te ondersteunen.
Het college van diakenen heeft een eigen begroting en een financieel verslag en beheert een
aanzienlijk vermogen. Dit vermogen is ontstaan door schenkingen, legaten en giften met de
opdracht deze te gebruiken voor diaconale doelen. Het belangrijkste doel is de armenzorg, gericht
op regionale, landelijke en mondiale doelen en groepen. Centraal staat het werk ten behoeve van
kwetsbare groepen.
De diaconie stelt zich ten doel de haar ter beschikking gestelde gelden op een diaconaal
verantwoorde wijze te beheren en te besteden.
Eens per jaar gaan informeren we de gemeente over ons financieel beheer. Dit zal geschieden op de
financiële gemeente avond. Indien nodig zullen we naast deze gemeenteavond een diaconale
gemeenteavond plannen.
Voordat we overgaan tot financiële ondersteuning van een bepaalde instelling of een bepaald
persoon willen we graag een positief antwoord hebben op de volgende vragen:
• Is financiële ondersteuning echt nodig?
• Is het in overeenstemming met onze diaconale opdracht?
• Past het in ons uitgavenpatroon?
• Past de identiteit van de ontvangende instelling of persoon bij onze gemeente?
• Kan men rekening en verantwoording afleggen?
De boekhoudkundige / financiële verantwoording van de ZWO gebeurt op een gescheiden
jaarrekening en resultatenrekening.
Ad 6 ten aanzien van wat kerkordelijk bij het ambt hoort in en rond de erediensten
Binnen de eredienst zijn er verschillende activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de
diaconie vallen. Dit zijn:
• Het inzamelen van de collecten/gaven en vaststellen van de opbrengsten. Er voor zorgen dat
de ingezamelde gelden op een goede verantwoorde wijze worden verwerkt.
• Bij de avondmaalsviering heeft de diaconie een uitvoerende taak. De taken zijn vastgelegd in
een procedure. Organisatie en logistiek rond het avondmaal gebeurt conform deze
procedure.
• Het afkondigen van de mededelingen van de kerkenraad en het toelichten van de collecten.
• Verkoop en administratie van collectemunten.
Ad 7 ten aanzien van duurzaamheid en groene kerk.
Duurzaamheid is een veelgehoord begrip – ook in de kerk. Van verkooptafel voor
fairtradeproducten tot een stevig beleid over hoe duurzaam de kerk wil zijn. De nadruk ligt
op verwondering over de Schepping en zorg voor de natuur. De diaconie wil stimuleren dat
onze kerk duurzamer en groener wordt.

Organisatie en structuur
Het college van diakenen bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden met een
bijzondere taak. Wenselijk is het om de navolgende bijzondere taken in te vullen:

diaken ZWO, sociaal diaken, diaken communicatie en techniek giften en algemene zaken, jeugd
en/of ouderen diaken.
De taken verantwoordelijkheden zijn/zullen vastgelegd/worden in taak-/functieomschrijvingen.
Naast de diakenen zijn er contactpersonen werkzaam. Deze vervullen niet het ambt van diaken
maar verrichten wel diaconale werkzaamheden.
Het college van diakenen vergadert ca. 10 keer per jaar. De verslaglegging van de vergaderingen
gebeurt door een notulist(e). Deze vervult niet het ambt van diaken.
In de organisatie structuur is ruimte om te functioneren binnen de diaconie zonder dat men het
officiële ambt, en de daarbij behorende taken/verplichtingen, bekleedt.
Eens per jaar is er een gezamenlijke vergadering met de colleges van diakenen van de kerken in
Eelde-Paterswolde en Zuidlaren. Organisatie gaat bij toerbeurt.
Jaarlijks wordt er een jaarplan gemaakt worden waarin de specifieke werkzaamheden en acties
worden vastgelegd die we willen uitvoeren in het komende kerkseizoen. Ook zullen de speerpunten
daarin vermeld worden voor het over kerkelijk seizoen. Dit jaarplan bevat ook de ZWO
werkzaamheden.
Daar waar wenselijk zal het college contact en overleg zoeken met andere ambtgroepen om zo het
diaconale werk te bevorderen en te stimuleren.
Dit beleidsplan is de leidraad voor het diaconale werk van de Protestantse kerk te Vries. Als
afsluiting van dit beleidsplan een diaconaal gebed:
God
Geef dat we verder kijken
dan ons eigen kleine kringetje
en de gewone dagelijkse dingen
die ons bezighouden.
Geef dat we verder kijken
dan de vertrouwde muren
van onze eigen leefwereld
en onze eigen leefstijl.
Geef dat we openstaan
voor die hele grote wereld
waarin we leven
ook al zijn we zelf niet meer
dan een zand korreltje

op dat grote wereld strand
doe ons beseffen
dat we allemaal kijken
naar de dezelfde maan
ons warmen aan
dezelfde zon.
Geef dat we ons
om elkaar bekommeren
en ons inzetten
voor een betere wereld
waarin iedereen
zich thuis kan voelen.
Vries, oktober 2017

