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 Het leven is geven en ontvangen! 

Een mens kan niet zonder geven. 

Maar je kunt niet altijd geven zonder ook 

te ontvangen. 

Daarom is het ontvangen en het geven met 

 elkaar verbonden. 

Door tijdig te geven en te ontvangen blijft 

het aardse leven in bestaan. 

Zo zijn wij er mee verbonden. 

Daarin ontmoeten wij elkaar. 

In dat geven en ontvangen is God aanwezig. 

Het is Gods lijn naar de mens en gaat er 

dwars door heen. 

Hij zal het dragen. 

Daarom mogen wij zijn hulp verwachten, 

als wij even niet meer kunnen geven of ontvangen. 
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1. Inleiding diaconaat 

Een van de belangrijkste taken die de gemeente van Christus heeft, is de dienst van 
de barmhartigheid. Deze roeping krijgt zowel gestalte in diaconale zorg binnen de 
gemeente en haar directe omgeving als wereldwijd in de vorm van zending, 

werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De diakenen hebben de 
taak om de gemeente nader uit te leggen wat de dienst van de barmhartigheid 

inhoudt en hoe de gemeente hieraan gestalte kan geven. De diaconie van de 
gemeente is er om hulp en zorg te bieden. In navolging van Gods Woord voelen wij 
ons geroepen om op te komen voor de armen en de verdrukten. 

 
In Handelingen 6 lezen we over de instelling van de diakenen. Daarin staat dat zij 

werden gekozen om voor de armen en de minder bedeelden te zorgen, zodat de 
apostelen zich meer konden richten op de woordverkondiging. Vooral psalm 146 
geeft God als grote voorbeeld voor onze diakenen weer; De Here die de verdrukten 

recht verschaft en die de hongerige brood geeft. De Here behoudt de vreemdelingen, 
wees en weduwe houdt Hij staande. 

 
Tijden veranderen, de samenleving ook, maar Gods Woord houdt eeuwig stand. 
Vanuit dit perspectief zullen de diakenen steeds antwoord zoeken op diaconale 

vragen van vandaag en morgen. 

 

2. Algemeen 
 
De bedoeling van dit Beleidsplan is om inzicht te geven in de werkzaamheden en de 
keuzes die de diaconie van Maranatha maakt. 
 

Het 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, te helpen waar geen helper is en te 
getuigen van de gerechtigheid van God, waar onrecht plaatsvindt. 

De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de 
diaconale roeping gestalte te geven. De diaconie werkt aan de hand van een 

beleidsplan dat elke 4 jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast. 
 

3. Organisatie 
 
Het college telt 4 diakenen. De diaconie streeft ernaar éénmaal per maand te 

vergaderen. 
Alle diakenen zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad en één in het moderamen. In 

de vergaderingen van de kerkenraad zullen beleidsplannen, begrotingen en 
jaarrekeningen voorgelegd worden ter goedkeuring. 
De diaconie informeert de kerkenraad en de gemeente over giften die gedaan 

worden en alle andere activiteiten die ze ontplooit. 
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4. De diakenen hebben een 5-tal hoofdopdrachten 
 
1. Directe hulp waar nodig: rampen, noodhulp, hulp in natura en het in stand 

houden van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen die (dringend) hulp 
behoeven en die zijn tot bevordering van het maatschappelijk welzijn. 

 
2. Het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden. 
 

3. Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad, diaconie en 
moderamen alsmede de ambtelijke aanwezigheid in de erediensten. 

 
4. De bediening van het heilig Avondmaal in overleg met de predikant 
 

5. Het dienen van de kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving 
te wijzen op haar roeping om ten aanzien van sociale vraagstukken 

gerechtigheid te betrachten. 
 

4.1 Directe hulp 
Voor wat betreft alle mensen die hulp nodig hebben op het gebied van huishoudelijk 
werk, een autorit naar het ziekenhuis, hulp in en om de tuin, klusjes in huis, etc, h eeft 

de diaconie een tussenpersoon. Deze bemiddelt tussen hulp vragende en 
hulpverlener(s). 
 

4.2 Hulp & financiën 
Voor wat betreft de uitgaven van alle diaconale gelden heeft de diaconie de volgende 

globale verdeling vastgesteld volgens de rubrieken zoals voorgeschreven door de 
PKN 
 

-Buitenland   50% 
-Landelijk/regionaal 40% zie jaarrekening. 

-Plaatselijk   10% 
 
We onderscheiden de volgende aspecten wat betreft hulp en financiën: 

1. Ondersteuning Kerk in Actie. 
2. Het diaconaal quotum 

3. Ondersteuning plaatselijke kerkelijke activiteiten  
4. Individuele hulpaanvragen om steun. 
5. Ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen 

 
4.2.1 Ondersteuning Kerk in Actie 

Het jaarlijks collecte rooster van de PKN en KiA wordt verwerkt in ons collecte 
jaarrooster. 
 

4.2.2 Diaconaal Quotum 
Het diaconaal quotum is een verplichte bijdrage voor het landelijk diaconaal werk. 

Dit is een percentage van de inkomsten van de diaconie en een heffing per belijdend 
lid. Dit geld wordt gebruikt voor ondersteuning, educatie en voorlichting op diaconaal 
terrein (brochures, landelijke diaconie dag, materiaal, etc.). 
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4.2.3 Ondersteuning plaatselijke kerkelijke activiteiten 

Ouderenwerk 
Georganiseerde activiteiten voor ouderen, oudermiddagen, speciale vieringen e.d. 

worden financieel ondersteund. 
 
Diensten verzorgingshuis de “Alblashof” 

Wekelijks wordt er een kerkdienst in het verzorgingshuis de “Alblashof” te 
Alblasserdam door de plaatselijke PKN-kerken verzorgd. Onze gemeente Maranatha 

verzorgt daar 4 keer per jaar een dienst. De organisatie hiervan berust in handen van 
de diaconie in samenwerking met vrijwilligers. De diaconie ontvangt jaarlijks uit de 
collecte een bedrag voor een zelf te bepalen doel.  

 
Bloemengroet 

De diaconie verzorgt de bloemengroet die iedere eredienst voor in de kerk staat. 
Tevens draagt zij bij in de kosten die gemaakt worden voor bloemen of andere 
geschenken voor zieken, jeugd, ouderen en felicitatie bij bijv. Geboorte of 

huwelijksjubileum of als blijk van medeleven. 
 

Kerstgroet/pakket 
Elk jaar rond de kerst wordt er bij alle ouderen, vanaf 75 jaar, van onze gemeente, 
een kerstattentie bezorgd.  

 
Jeugd- en jongerenwerk 

De diaconie is bereid financiële ondersteuning te geven aan activiteiten die opgezet 
worden, mits ze raakvlakken hebben met het werk van de diaconie.  
 

4.2.4 Ufumu 
Door het organiseren van zogenaamde diaconale jongeren project willen wij als 

gemeente jongeren op een praktische manier de ervaring van het dienen meegeven, 
deze opdracht krijgen we immers van God onze hemelse Vader. We willen hiermee 
de levensstijl stimuleren die je vanuit je geloofsovertuiging probeert (hoort) te volgen. 

We hopen hierbij ook dat zij de Here Jezus onze verlosser (beter) leren kennen, ze 
meer en meer beseffen dat ze niet moeten dienen om “iets” te verdienen maar dat je 

dat mag doen uit genade in liefde voor God.  
Een project houdt in dat een groep jongeren naar Malawi reist om daar mee te 
helpen aan de bouw van bv een school, gebedshuis of een kerk. Daarnaast 

organiseren de jongeren ook voor de lokale kinderen kinderwerk programma’s en 
andere activiteiten om interactie met de mensen in Malawi te bevorderen. De 

jongeren moeten zich ongeveer een jaar van te voren opgeven en zeggen daarmee 
toe dat ze met elkaar vanaf dat moment actief zijn met het organiseren van acties en 
tijd vrij maken voor toerusting en reisvoorbereiding. De diaconale jongeren 

projecten worden georganiseerd door de “Ufumu” commissie in samenwerking met 
de organisatie Livingstone. Aan de commissie neemt tenminste een diaken deel.   

Het streven is om regelmatig, maar met een interval van tenminste 2 jaar, een project 
te organiseren.   
Ufumu is een woord uit de taal die in Malawi gesproken wordt, en betekent 

‘koninkrijk’. Samen met de lokale kerken in Malawi proberen we met elkaar een 
stukje van Gods Koninkrijk te verwezenlijken op aarde  
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4.2.5. Individuele hulpvragen om steun 

Deze hulpvragen komen binnen via een hulpvrager zelf of via de predikant of 
ouderling. Er bestaat tevens een mogelijkheid voor mensen van buiten de kerk om 

voor diaconale steun in aanmerking te komen. Per geval zal de diaconie bekijken en 
beoordelen of hulp wordt geboden.  
 

4.2.6 Ondersteuning goede doelen organisaties en fondsen 
De doelen, organisaties en fondsen worden op verschillende niveaus gesteund, 

plaatselijk, regionaal en landelijk. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld door welke 
organisaties en instellingen een bijdrage is aangevraagd, of deze (bij raadplegin g 
van het jaarverslag van de betreffende instelling) zinvol wordt geacht, en of de eigen 

begroting een dergelijke bijdrage toelaat. Is er geen ruimte op de begroting maar 
wordt een bijdrage wel wenselijk geacht, of is het belangrijk dat het doel onder de 

aandacht van de gemeente wordt gebracht, dan kan een aparte collecte aan dit doel 
worden besteed.   
 

4.3 Het deelnemen aan de ambtelijke vergaderingen 
 

4.3.1 In het moderamen (dagelijks bestuur) zitten naast de vaste plaatsen van de 
predikant en scriba ook een ouderling-kerkrentmeester, een ouderling en ook een 

diaken. Deze personen worden door middel van een stemming gekozen. 
 
4.3.2 De kerkenraad vergadert om de maand. 

 
4.3.3 De diaconie vergadert maandelijks. 
 

4.4 Viering Heilig Avondmaal 
Er wordt 5 keer per jaar avondmaal gevierd. 

De procedure is vastgelegd als aanvulling op dit beleidsplan en wordt ook aan 
bezoekende predikanten verstrekt. De procedure is vast gelegd in een aparte 

handleiding. 
Op verzoek van een gemeentelid kan er, incidenteel, een avondmaal thuis worden 
gevierd. Andere aanpassingen worden binnen de kerkenraad overlegd. 

 
Avondmaalsviering 

De diaconie draagt zorg voor het klaar maken van de avondmaalstafel alsmede de 
zorg voor het brood en de wijn. 
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4.5 Het dienen van de kerk 
 
4.5.1 Ten aanzien van sociale vraagstukken binnen de gemeente en 

samenleving 
Als diaconie willen we anticiperen op de vragen die we krijgen rondom zorg. 

Dit houdt voor de diaconie in: 
 

- Overleg met andere kerken, zorginstellingen en de burgerlijke gemeente. 

- In kaart brengen van mensen die hulp behoeven en deze in contact brengen 
met vrijwilligers en eventueel hulpinstanties. 

- In samenspraak met de bezoekbroeders en zusters meer hand en span 
diensten gaan verlenen aan gemeenteleden die hier behoefte aan hebben 
 

4.5.2 Ten aanzien van liturgische aspecten rond de eredienst 
- Voorbedeboek onder de aandacht houden en ervoor zorgen dat verzoeken bij 

de predikant onder de aandacht komen voor aanvang van de dienst. 
- Het informeren van de koster over de liturgische kleuren ten behoeve van de 

kanselkleden tijdens het verloop van het jaar. 

 
5. Inkomsten van de diaconie 
 
De inkomsten van de diaconie worden verdeeld in een vijftal groepen: 

 
1. Wekelijkse collecten bij de diensten. 
2. Particuliere bijdragen en giften. 

3. Renteopbrengsten uit vermogen. 
4. Speciale acties in geval van noodsituaties. 

5. Zendingskistjes. 
 
5.1 Wekelijkse collecten bij de diensten 

Elk jaar wordt er door de diaconie een collecterooster opgesteld met als leidraad het 
landelijk collecterooster van Kerk in Actie en de PKN. Deze wordt aangevuld met o.a. 

plaatselijke doelen en instanties. De niet vernoemde collecten zijn voor eigen 
diaconie of kunnen gebruikt worden om onverhoopte doelen te steunen. 
Per maand worden de collecten in Het Venster genoemd en wekelijks staan ze 

vermeld in de zondagsbrief. Op zondag worden zij geprojecteerd door de beamer. 
 

5.2 Particuliere bijdragen en giften. 
De diaconie krijgt inkomsten van particulieren in de vorm van giften. Ook een deel 
van de jaarlijks gehouden rommelmarkt (20%) komt ten goede aan de diaconie. 

Tijdens deze rommelmarkt wordt duidelijk aangegeven aan en naar welk(e) doel(en) 
dit geld gaat. 
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5.3 Renteopbrengst uit vermogen 

De diaconie heeft vermogen. Het grootste deel staat op gewone bankrekeningen. 
Het uitgangspunt van de diaconie is dat het huidige vermogen in stand moet blijven. 

Het streven is een reserve in stand te houden van minimaal de totale jaaropbrengst 
van alle diaconale giften en collecten. Deze reserve is nodig om onvoorziene kosten 
te kunnen dekken. 

 
5.4 Acties 

Acties worden opgezet wanneer er noodsituaties ontstaan. Beoordeeld wordt of het 
doel en de daarbij behorende hulp van een stichting daar op de juiste en Christelijke 
wijze wordt ingezet. 

 
5.5 Zendingskistjes 

Bij de uitgang van de kerk hangen aan beide zijden van de deur zendingskistjes. De 
opbrengst is bestemd voor een specifiek zendingsdoel. Deze wordt per jaar bepaald 
tijdens de diaconie vergadering. 
 

6. Voorlichting en informatie gemeente 
 
In het Venster wordt bekend gemaakt wat de opbrengsten van de collecten zijn 
geweest van de afgelopen maand. Via dit contactblad zal ook informatie over andere 
projecten en doelen worden gegeven. Ook worden hiervoor de zondagsbrieven, 

afkondigingen bij de kerkdiensten en de beamer tijdens het collecte moment tijdens 
de eredienst gebruikt. Verder hangt er een informatiebord in de hal en zal via social 

media informatie verstrekt worden. 
 

7. Welke diaconale aspecten ontbreken er? 
 

1. Jeugd diaconaat (is in opbouw) 

2. Diaconale (lokale) doelen die via Keerpunt (deelnemende kerken binnen 
gemeente Nieuw Lekkerland) binnenkomen 

 

8. Doelstellingen: 
 
Welke doelstellingen willen we behalen? 
 

1. De tijd verandert. Mensen hebben weinig contant geld. Een oplossing is de 
collecte bonnen, maar we zoeken ook naar een andere manier van 
collecteren. 

2. Goede samenwerking met het pastoraal team. 
 

 

9. Aandachtspunten: 
 

1. Lokale voedselbank onder de aandacht houden. 
2. Contact met tussenpersonen onderhouden. 

3. Voorbede boek onder de aandacht houden bij de gemeenteleden.  
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10. Werkplan/Actielijst 
 
De diaconie maakt jaarlijks tijdens de eerste vergadering van het nieuwe 

kalenderjaar een lijst op met doelstellingen die zij in dat jaar wil gaan starten of 
afronden. Verder wordt de lopende actielijst gevolgd die naar aanleiding van de 

notulen wordt opgemaakt en bijgewerkt. 
 

Inspiratie 

 
Zowel voor het verwerven van enthousiaste diakenen en uitvoerders van het 

diaconale werk, als ook voor het zorgen voor voldoende financiële middelen 
hiervoor, zijn gedreven diakenen nodig die de gemeente kunnen overtuigen 

en enthousiasmeren. 
Er moet ook een zichtbare verbinding bestaan tussen het kerkelijk leven en de 
dagelijkse diaconale praktijk. 

Niet alleen moet dat wat in de kerk wordt beleden zichtbaar worden gemaakt 
in het dagelijks leven maar ook omgekeerd. Wat men in de dagelijks diaconale 

praktijk tegenkomt, dient weerklank te vinden in de gemeenschap, ook in de 
liturgie, eredienst en pastoraat. 
Het diaconaat moet als het ware zijn ingebed in het kerkelijk leven. 

Dit is in feite de belangrijkste taak voor de diakenen, die ze echter onmogelijk 
in hun eentje gestalte kunnen geven. Dit is voor een deel juist waaruit zij zelf 
hun gedrevenheid en inspiratie moeten kunnen putten. Hier is betrokkenheid 

bij en gerichtheid op het diaconaat nodig van de voorgangers in de gemeente. 
 

Barmhartigheid en gerechtigheid 
 
Bij diaconaat gaat het altijd om situaties waarbij de persoonlijke 

levensomstandigheden, de basisbehoeften, van mensen in het geding zijn. 
Deze zijn vrij vertaald naar de werken van barmhartigheid. De behoefte aan 

voedsel, kleding, onderdak, zorg, veiligheid, geborgenheid en enig 
toekomstperspectief. (Mattheüs 25 vers 35-40 waarin staat: De hongerige 
voeden, de dorstige te drinken geven, de vreemdeling onderdak verschaffen, 

de naakten kleden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken). 
 

Ook in situaties waarbij de begrippen ‘onrecht’ en ‘gerechtigheid’ een rol 
spelen, gaat het veelal om diaconaat. 
In situaties waarbij deze aspecten niet in het geding zijn is meestal geen 

sprake van diaconaat. In dat geval kan door de diaconie geen hulp worden 
verleend. Wel wordt dan indien mogelijk, verder doorverwezen naar instanties 

die zouden kunnen helpen. 
 
Dit beleidsplan is opgesteld door de diaconie van Hervormde Gemeente 

Maranatha. Dec. 2019. 
 

 
 

 

 
Beleidsplan Diaconie 2020-2024  -10- 



 


