
 
Beleidsplan Diaconie 2018-2022
 
1. Vooraf

 
De Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel maakt deel uit van de Protestantse Kerk in
Nederland. We zijn een christelijke geloofsgemeenschap die gelooft dat God ons in Jezus Christus nabij
gekomen is. De woorden en daden van Jezus inspireren, stimuleren en bemoedigen ons. Wij zijn als
gemeente met elkaar op weg met het visioen van het Koninkrijk van God voor ogen. Dat betekent dat wij er
naar streven vorm te geven aan recht en gerechtigheid, vrede en heil, heelheid en duurzaamheid, liefde en
bevrijding voor iedereen.

 
In het profiel van onze gemeente zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:
• Wij willen een gemeenschap vormen van mensen die op elkaar betrokken zijn in wel en wee, naar elkaar

omzien en respectvol met elkaar omgaan.
• Deze openheid en gastvrijheid betreffen niet alleen de binnenkerkelijke contacten; ook buiten de kerk

willen wij ons betrokken, respectvol en ruimtescheppend opstellen.
• Wij willen een kerk zijn die zich in haar veelkleurigheid blijft ontwikkelen als een open en verantwoordelijke

geloofsgemeenschap.
• Naast het geestelijke aspect willen we ook in materieel opzicht delend bezig zijn.
• De geestelijke en praktische dienstbaarheid aan elkaar en aan de wereld staan hierin voorop.
• Vooral in (jongeren) diaconaat en werelddiaconaat willen we proberen gestalte te geven aan de

dienstbaarheid van de kerk in de gemeente en de wereld.

 
In deze uitgangspunten wordt zichtbaar dat we een diaconale gemeente willen zijn. De doelstellingen en
activiteiten in dit beleidsplan geven hieraan uitwerking.

 
2. Doelstelling van het diaconaat

 
Het diaconaat is één van de wezenlijke functies van de kerk. Het college van diakenen ondersteunt de
gemeente bij de uitvoering van haar opdracht voor het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid, van
vrede en van heelheid van de schepping.

 
In het diaconale werk staat het delen met elkaar centraal: het delen van materiële noden met de kwetsbaren
in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, binnen en buiten de kerk. Dit gebeurt soms door middel van
hulpverlening en ondersteuning aan individuen en groepen, soms door noodhulp veraf in samenwerking met
de landelijke organisatie ‘Kerk in Actie’ of structureel door gerichte projecten. Het kan ook betekenen dat we
als gemeente partij moeten kiezen en moeten opkomen voor het recht van de zwakkeren in de samenleving.

 
Het diaconaat draagt de ervaringen die daarbij zijn opgedaan naar het ‘hart van de gemeente’: in het delen,
vieren, leren en dienen, in de liturgie, in de voorbede, in de inzameling van gaven, in het dankgebed en in
onze levenshouding.

 
Het college van diakenen draagt zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
diaconale aard.

 
3. Diaconaat in de liturgie

 
Inzameling van gaven
Het diaconaat in de liturgie is tijdens de bijeenkomsten van de gemeente direct zichtbaar in de inzameling
van de gaven. De diaconale inzamelingen kunnen worden onderscheiden in landelijke afdrachtcollectes voor
Kerk in Actie; inzamelingen voor eigen algemene middelen; eigen doelcollectes (waaronder de
Avondmaalscollectes) en de ZWO-bestemmingen. De algemene middelen van onze eigen diaconie zijn
nodig ter bekostiging van eigen activiteiten, zoals de zomer- en wintervouchers, de kerstpakketten, de
kerstviering voor ouderen en zgn. ‘stille hulp’. Eigen doelcollectes worden gehouden voor geselecteerde
doelen als de Kledingbank en de Voedselbank. De avondmaalscollecte wordt in de regel bestemd voor
actuele noodhulp. De diaken van dienst verzorgt in de liturgie na de inzameling van de gaven een
(dank)gebed.

 
Avondmaalsviering
De dienende functie van het diaconaat komt duidelijk tot uiting in de traditie van de avondmaalsviering. Het
zijn de diakenen die de tafel bereiden en dienstbaar zijn bij het delen van het brood en de wijn. De
avondmaalscollecte symboliseert de diaconale taak van de gehele gemeente in het delen van gaven ten
behoeve van de nood in de wereld.

 
 



Voorbeden en kaarten ter bemoediging
Het diaconaat is verder zichtbaar in de liturgie bij de voorbeden, zowel individueel als algemeen gericht. Ter
ondersteuning van deze voorbeden verzorgen de diakenen kaarten ter bemoediging en als blijk van
medeleven bij ziekte en verdriet. Via deze kaarten kan de gemeente de zorg voor elkaar tot uitdrukking
brengen en worden de voorbeden in de eredienst concreet zichtbaar.

 
4. Gemeentediaconaat

 
Organisatie
Het College van Diakenen kent wijkdiakenen en diakenen met een specifieke taak. De wijkdiakenen maken
deel uit van een pastoraal wijkteam en bezoeken gemeenteleden bij bijzondere noden: ziekte, handicap,
overlijden, armoede, baanverlies, eenzaamheid, etc. Het uitgangspunt is dat elk wijkteam tenminste één
diaken krijgt toegewezen, met uitzondering van de wijkteams rondom De Meander en Dianthus, vanwege
het bezoekwerk voor ouderen, die meer diakenen tellen.
Bij financiële problemen zullen de diakenen allereerst  begeleiding aanbieden bij het zoeken naar wegen
voor wettelijke ondersteuning via de gemeente of anderszins. In bijzondere gevallen kan incidenteel zgn.
stille hulp worden verleend voor beperkte bedragen. Stille hulp kan bestaan uit giften of leningen. De
afspraken daarover worden vertrouwelijk afgehandeld door de betrokken diaken, de penningmeester en de
voorzitter.

 
Ouderen
Vanuit de diaconie wordt extra aandacht besteed aan het bezoekwerk onder ouderen. Hiervoor zijn vier
diakenen betrokken in het pastorale team rondom De Meander en Dianthus. Naast het bezoekwerk wordt
ook jaarlijks een kerstviering voor ouderen (boven 76 jaar) verzorgd en worden er kerstattenties bezorgd. De
kerstviering wordt weer samen met de RK-parochie georganiseerd.

 
Gemeentelunches
In de afgelopen jaren is door voormalige diakenen het initiatief ontwikkeld voor de organisatie van
gemeentelunches. De lunches leveren een mooie gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en zo de
samenhang in de gemeente te bevorderen. De diaconie ondersteunt dit initiatief van harte en zal zich blijven
inzetten voor de continuering.

 
Armoedevraagstuk
Omdat de inzet voor ‘stille hulp’ in onze eigen gemeente zeer beperkt is, is het beleid van het diaconaat
gericht op ondersteuning van bestaande initiatieven, zoals de Stichting ‘Zuidplas helpt’ en de Rotterdamse
Voedselbank en Kledingbank. Dit betekent concreet een kledinginzameling voor de Rotterdamse
Kledingbank in het voorjaar met een bijbehorende doelcollecte en een vergelijkbare actie voor de
Voedselbank op dankdag voor gewas en arbeid. De opbrengst van de voedselinzameling wordt verdeeld
over het plaatselijk uitdeelpunt van de stichting ‘Zuidplas Helpt’ en het grote Rotterdamse depot.

 
Jaarlijks worden er onder de asielzoekers in Nieuwerkerk in overleg met de stichting Vluchtelingenwerk
vouchers ter beschikking gesteld in de zomerperiode en in december (bij wijze van kerstpakket). De
vouchers ten bedrage van € 25,- voor alleenstaanden en € 50,- voor gezinnen kunnen bij een van onze
supermarkten worden besteed. De kosten van de kerstvouchers worden gedeeld met de andere kerken in
ons dorp.
Verder worden er in de kerstperiode kerstpakketten verspreid, grote (waarde € 55,-) en kleine 
(waarde € 35,-). De kleine zijn bedoeld om symbolisch wat ‘luxe’ te delen voor mensen die een attentie
nodig hebben, de grote zijn bestemd voor personen of gezinnen voor wie een voedselpakket ook
daadwerkelijk gewenst is, omdat ze onder de armoedegrens leven. De pakketten worden door de diakenen
rechtstreeks verspreid in overleg met de Stichting ‘Zuidplas Helpt’.

 
Diaconale vakantieweken
Voor mensen die door persoonlijke omstandigheden, ziekte, handicap of andere beperkingen niet meer
regulier op vakantie kunnen, is er een aanbod van diaconale vakantieweken. De diakenen kunnen
ondersteuning bieden bij de aanvraag, bij het vervoer naar het vakantieadres en er is geld beschikbaar om –
indien noodzakelijk – financiële ondersteuning te bieden. Ook is er een aanbod van goedkope vakanties
voor gezinnen met weinig financiële middelen. Uitgangspunt is, dat betrokken bijdragen uit hun eigen
vakantiegeld en dat de diaconie de kostprijs aanvult.

 
 
 
 
 
 
5. Lokaal diaconaat

 
Vluchtelingenwerk
De diaconie zal zich – waar mogelijk – inzetten voor de ondersteuning van de asielzoekers in onze eigen
burgerlijke gemeente. Onze kerkgebouwen worden dan ook ter beschikking gesteld van activiteiten voor dit
doel. Hiertoe behoren de spelletjes-  of bingoavonden, verzorgd door de lokale vrijwilligers van de Stichting



Vluchtelingenwerk. Verder worden er zomer- en kerstvouchers uitgereikt in samenwerking met deze
stichting. Een van de diakenen verzorgt de contacten op dit gebied. Zo nodig kan de diaconie ondersteuning
bieden, praktisch, helpend of financieel, als er acuut hulp verlangd wordt die door de overheid niet kan, of
niet spoedig kan worden verstrekt.

 
Diaconaal Platform Zuidplas
Onze diaconie is via een diaken vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Zuidplas. Het platform wil de
diaconale samenwerking en afstemming in de plaatselijke burgerlijke gemeente bevorderen en is tevens een
informatiebron voor de kerkelijke vertegenwoordiger(s) in de WMO-adviesraad van de gemeente. Activiteiten
die de eigen kerken overschrijden en voor breder publiek toegankelijk zijn, kunnen door het DPZ worden
ondersteund of georganiseerd. Naar evenredige verdeling kunnen hiervoor financiële voorzieningen worden
getroffen.

 
6. Landelijk en wereldwijd 
 
ZWO
Voor het taakgebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking is een afzonderlijke
commissie actief. Deze draagt zorg voor de fondswerving, de selectie van projecten en de bevordering van
de betrokkenheid van de gemeente bij de ZWO-projecten, onder meer tijdens speciale themazondagen. De
verbinding tussen het college van diakenen en de commissie wordt verzorgd door de ZWO-diaken.
Het beleid wordt gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:
• kleine kortdurende projecten;
• niet alleen projecten ver weg, ook dichtbij;
• goed aangeven wat er met het geld gedaan wordt of kan worden gedaan;
• publiceren, lokaal, in kerkdiensten en in bronnen van de kerkelijke gemeente.

 
Internationaal Project
In het verleden werd langdurig een project van SOS-kinderdorpen door de diaconie financieel ondersteund.
Inzet is om dit blijvend te doen voor een project, dat controleerbaar is, duidelijke doelstellingen heeft en
waarvan de financiële huishouding zodanig is, dat minimaal 95 % van de te besteden gelden ten goede
komen aan de bestemming het doel.

 
6. Financieel beleid

 
In de jaarrekeningen voor de diaconie en de ZWO-commissie wordt publiek financiële verantwoording
afgelegd. Met de beschikbare financiën worden de hierboven aangeduide acties bekostigd. Hierbij wordt een
evenredige verdeling nagestreefd over doelen in eigen gemeenschap en daarbuiten, zowel nationaal als
internationaal.

 
De financiële middelen van het College van Diakenen worden aangewend voor de volgende doelen:

 
1. Gemeentediaconaat: Inkomsten uit reguliere collectes voor de diaconie worden aangewend voor de

bekostiging van de uitgaven rond kerst (kerstattenties, kerstviering voor ouderen en kerstpakketten),
noodhulp of renteloze leningen bij schrijnende omstandigheden, bijdragen voor diaconale
vakantieweken en indien aanwezig het jongerendiaconaat. In voorkomende gevallen kan een specifieke
doelcollecte worden ingesteld.

2. Lokaal diaconaat: Onze diaconie ondersteunt lokale initiatieven in het kader van armoedebeleid, zoals de
Voedselbank, de Kledingbank, de Stichting Zuidplas Helpt, het Inloophuis ‘Koffie enzo’ en het
plaatselijke Vluchtelingenwerk. Voor de voedsel- en kledingbank wordt jaarlijks actie gevoerd met een
aparte (eigen) doelcollecte. Overige bijdragen worden jaarlijks vastgesteld en bekostigd uit de
beschikbare middelen.

3. Regio Rotterdam: Omdat we ons betrokken weten bij de problematiek in de grote stad, ondersteunen we
diaconale initiatieven die daar plaatsvinden via wijkpastoraat en de Pauluskerk. De bijdragen aan de
Rotterdamse Voedsel- en Kledingbank komen overigens ook de inwoners van Nieuwerkerk ten goede.
De bedragen worden jaarlijks vastgesteld en bekostigd uit de eigen middelen of ingezameld via eigen
doelcollectes (waaronder Avondmaalscollectes).

4. Landelijk: Landelijke acties worden ondersteund via afdrachtcollectes aan Kerk in Actie of via
Avondmaalscollectes. Voor de bestemming van Avondmaalscollectes wordt in de regel aansluiting
gezocht bij de actualiteit. Onze gemeente kent daarnaast nog de traditie van ondersteuning van de
landelijke Rudolph Stichting.

5. Internationaal: Duurzame internationale hulp verloopt via landelijke afdrachtcollectes en de projecten van
Kerk in Actie. De ZWO-commissie zamelt daartoe zelfstandig middelen in. Bijdragen voor internationale
noodhulp worden ook ingezameld via Avondmaalscollectes of eigen doelcollectes.

 
Gemeenteleden die betrokken zijn bij projecten die dit beleid versterken of specifiek invullen, kunnen in
voorkomende gevallen een beroep doen op het college onder de volgende voorwaarden:
• Het project is gericht op ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving (nationaal of

internationaal) en past binnen het diaconale beleid.
• Er is sprake van een duurzame en controleerbare organisatie, dus niet persoonsgebonden.
• De organisatie verantwoordt zich publiek via toegankelijke ( jaar)verslaggeving.
Het financiële beleid wordt zodanig ingericht, dat er sprake is van een bescheiden buffer, voldoende om
acute hulp te verlenen als voornoemd en voor de diaconale vakantieweken. Jaarlijks worden overschotten,



die de buffer overschrijden, in de vergadering op voorstel van de penningmeester bestemd voor één van de
doelstellingen zoals eerder omschreven.
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