￼

“Omzien naar de ander”

Beleidsplan diaconie PKN Vries 2020 – 2024

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.

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 naar, en toe te passen in, de huidige tijd. Het omzien naar de ander, ver weg en
dichtbij, willen wij handen en voeten geven.

De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat zo nodig wordt aangepast.
Het streven is de diaconie een vaste plek in de gemeente te geven. Belangrijk daarbij is dat
er goede contacten zijn, en dat er een goede samenwerking is, met iedereen binnen de
kerkelijke en burgerlijke gemeente. Door samenwerking en door uitwisseling van ervaringen
kunnen we ervoor zorgen dat we de diaconale opdrachten die God ons gegeven heeft
goed kunnen vervullen.

Bij het opstellen van dit beleidsplan wordt aangesloten bij de accenten die gelegd zijn in
het beleidsplan van de Protestantse Kerk Vries. Ook is de evaluatie van het vorige
beleidsplan van de diaconie betrokken.

De kerntaken van de diaconie

De diaconie heeft 4 kerntaken:
1. Maatschappelijk betrokken zijn
2. Helpen waar geen helper is
3. Ieders gaven inzetten
4. Dat wat kerkordelijk bij het ambt hoort

Diaconale taakstelling en beleidsvoornemens

Op basis van deze kernfuncties hebben we taakstellingen geformuleerd met
beleidsvoornemens.

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 in acute financiële en/of sociale nood verkeert, indien mogelijk hulp in
welke vorm dan ook te bieden.
Beleidsvoornemens
-

Vanuit ouderlingen en contactpersonen zicht krijgen op (verborgen) financiële en
sociale noden van de medemens in de gemeente. Per wijk is een diaken als
aanspreekpunt toegevoegd aan het wijkteam.

-

Contact met burgerlijke overheid onderhouden en indien nodig bijeenkomsten
bijwonen die gaan over deze onderwerpen.

-

Indien nodig de burgerlijke overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheden
ten aanzien van kwetsbare groepen.

2. Ten aanzien van gemeente
De diaconie stelt zich tot taak de gemeente te wijzen op haar diaconale opdracht.
De diaconie heeft daarin een voorbeeldfunctie. Het college van diakenen wil de
gemeente betrekken bij het diaconale werk en de bewustwording van de gemeente
stimuleren.
Beleidsvoornemens
-

Gemeente regelmatig informeren over de diaconale activiteiten. Het informeren
gaat via de website, de Brug en middels afkondigingen in de eredienst.

-

Gemeenteleden betrekken bij diaconale activiteiten zoals acties voor het
jaarlijkse diaconale project en de diaconale dienst (1x per jaar).

-

Kinderen en jeugd meer betrekken bij het diaconale werk.

-

Meedenken in de voorbereiding van de 40-dagentijd.

-

Aandacht voor de oudste gemeenteleden. Vervoer naar de kerk, kerkdiensten
thuis mee kunnen luisteren of de mogelijkheid deze later te kunnen beluisteren.

-

Vakantiemogelijkheden voor ouderen, mensen met een beperking,
alleenstaanden en 1-oudergezinnen onder de aandacht brengen in de Brug.

-

Mogelijkheid bieden te vragen om ‘extra handen’ (klusteam).

-

Op de hoogte blijven van de situatie bij de voedselbank, daar waar nodig hulp
bieden. (indien nodig chauffeurs regelen om de voedselpakketten rond te
brengen, aandacht voor financiële steun)

3. Ten aanzien van de samenleving
Het college van diakenen wil haar sociale bewogenheid en maatschappelijke
betrokkenheid tot uiting brengen door samen te werken met werkgroepen en
organisaties die kwetsbaren in de samenleving proberen te beschermen en hun
welzijn en belangen probeert veilig te stellen. (Trias, vluchtelingenwerk Vries, Plaats
de Wereld, Inlia, WMO, Kerk in Actie etc.)
Beleidsvoornemens
-

Aandacht voor het bedenken van mogelijkheden om geld bij elkaar te krijgen
voor projecten en organisaties die het opnemen voor de kwetsbaren in de
samenleving.

-

Mogelijkheden zoeken voor samenwerking en overleg met buurgemeentes over
b.v. vluchtelingenwerk (jaarlijkse gezamenlijke diaconievergadering met Eelde en
Zuidlaren)

4. Ten aanzien van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.
De verantwoordelijkheid voor de organisatie en logistiek rondom ZWO
werkzaamheden ligt bij de ZWO diaken. De taken hebben betrekking op het
inzamelen van geld en het informeren en adviseren van de diakenen en gemeente
over ZWO projecten. Inkomsten voor ZWO projecten komen uit collectes en
vrijwillige bijdragen.
Beleidsvoornemens
-

Kijken naar mogelijkheden om extra aandacht te geven aan ZWO-projecten in
b.v. een themadienst en/of door het organiseren van acties.

5. Ten aanzien van de nanciën
De diaconie stelt zich tot taak de offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en
de verkregen financiële middelen op verantwoorde wijze te besteden. De diaconie
beheert een vermogen ontstaan uit schenkingen, giften en legaten met de opdracht
deze te gebruiken voor diaconale doelen. Centraal staat het werk ten behoeve van
kwetsbare groepen, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.
Verder is het college van diakenen aangewezen op de inkomsten uit collecten,
giften, legaten en acties (b.v. stamppotbuffet en kerststukjes maken). Ook is zij

fi

verantwoordelijk voor de verkoop van collectemunten.

De werkwijze/werkzaamheden zijn vastgelegd in een procedure. Ook het beheer en
verwerken van giften via de GIVT-app valt onder verantwoordelijkheid van de
diaconie. Het college heeft een eigen begroting en een financieel verslag.
Beleidsvoornemens
-

De gemeente regelmatig informeren over de noodzaak om diaconale doelen
financieel te ondersteunen via de Brug, de website en in de vieringen.

-

Verkoop en administratie van de collectemunten versimpelen

-

Geven met de GIVT- app stimuleren

-

Gemeenteleden informeren over ons financieel beheer op de jaarlijkse
gemeenteavond. Mogelijkheid bieden tot het inzien van de financiële stukken en
het stellen van vragen.

6. Ten aanzien van duurzaamheid en ‘Groene kerk’
De diaconie stelt zich tot taak om ‘duurzaamheid’ een breed draagvlak te geven
binnen de gemeente. Groen geloven betekent invulling geven aan de Bijbelse
opdracht van goed en recht doen, omwille van de naaste en de God die alles
gemaakt heeft.
Beleidsvoornemens
-

Bewust worden van wat het gedrag van mensen, wat jouw gedrag, tot gevolg
heeft en daar verantwoordelijkheid voor nemen.

-

‘Groen geloven’ als vast agendapunt op de diaconie vergadering

-

Kijken naar mogelijkheden die de diaconie heeft om de gemeente te betrekken
bij vraagstukken rondom duurzaamheid en ‘groen geloven’ (gesprekskring,
aandacht in de erediensten, informatie in de Brug en op de website).

Jaarlijks wordt er een jaarplan gemaakt waarin de specifieke werkzaamheden en acties, die
we willen uitvoeren in het komende kerkseizoen, worden vastgelegd.

Daar waar wenselijk zal het college contact en overleg zoeken met andere ambtsgroepen
om zo het diaconale werk te bevorderen en te stimuleren.

Als afsluiting een diaconaal gebed:

God,
Geef dat we verder kijken
dan ons eigen 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 levensstijl.

Geef dat we open staan
voor de hele grote wereld
waarin we leven
ook al zijn we zelf niet meer
dan een zandkorreltje
op dat grote wereldstrand.

Doe ons beseffen
dat we allemaal kijken
naar 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.

