Beleidsplan
diaconie 2013-2017
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent ‘dienen’. Dit heeft de kerk altijd al als een
van haar belangrijkste taken gezien, het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.
Visie
Als diaken en christen willen wij geïnspireerd vanuit het evangelie, mensen in nood, dichtbij en ver weg tot
helper zijn en daarbij gerechtigheid nastreven.
Dit vraagt om betrokkenheid bij de medemens en kennis en inzicht in wat er speelt in de samenleving, in onze
naaste omgeving, in Nederland en wereldwijd.
Wij hoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen gebruik maken van deskundigen in dat werkveld. Wij kunnen
die signalen oppakken en verspreiden in onze eigen leefgemeenschap, zodat deze bewust wordt van de
situatie en samen met ons kan helpen door bijvoorbeeld het financieel, moreel of via gebeden ondersteunen
van werkers ter plaatse.
In onze directe leefomgeving zien wij het als onze taak om, door een open houding naar onze medemens,
open te staan voor signalen om hulp, zodat wij zelf daadwerkelijk kunnen helpen of dit in gang kunnen
zetten. Al onze activiteiten en collectedoelen zijn onder te brengen bij één (of meerdere) van bovenstaande
doelen/thema’s.
Speerpunten voor de komende vier jaar:
1. Voorlichting, informatie en communicatie:
• Maandelijks wordt in het kerkblad Samenklank verslag gedaan over de gehouden collectes en
voorlichting gegeven
• In Samenklank op Zondag wordt, zo nodig, voorlichting gegeven over het collectedoel van die zondag.
• Presentatie over een diaconaal onderwerp tijdens de gemeenteavond die drie keer per jaar
gehouden wordt
• Open kerk zijn door bijvoorbeeld sociale media als facebook te gebruiken of pakkende teksten op
billboard of via PR.
Verantwoordelijke diaken: Jaap Bubberman, Tanneke van der Boor
2. Ouderenbeleid :
De diaconie is bereid om mee te werken in het opzetten van specifiek ouderenbeleid binnen de PKN
kerk voor kerkelijken en niet kerkelijken. Onderdeel van dit beleid is o.a het doen organiseren van
een soort inloopochtend en/ of het samen werken met de doeochtend voor 50+ .
Verantwoordelijke diaken: Greet Bakker
3. Armoede in eigen omgeving :
De diaconie stelt zich tot taak, waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en andere
maatschappelijke en kerkelijke instellingen, om mensen die in acute of structurele financiële en/of
sociale nood verkeren, hulp te verlenen in welke vorm dan ook.
Verantwoordelijke diaken: Jaap Bubberman, Bas Hoogstede, Jan Stil

4. Jongerenbeleid:
Ook de betrokkenheid van de jongeren bij de diaconie is erg belangrijk. Dit vindt gestalte door de
benoeming van een jeugddiaken. De taak van een jeugddiaken bestaat o.a. uit:
• De jeugd actief deel te laten nemen aan het diaconaal gemeente-zijn. Dit kan o.a. door het opzetten
van projecten met de gemeente zoals het Moldavië project.
• Het organiseren van gezinsdiensten
• Het organiseren van activiteiten voor en met jongeren
• Het opzetten van een actief netwerk
Verantwoordelijke diaken: Regine van der Zee. Zij wordt in 2014 ondersteund door Jakob Stolk,
jeugdwerker PKN Beverwijk en Heemskerk . Bas Hoogstede is medeverantwoordelijk voor het
Moldavië project.
5. Medemens in nood ver weg:
De diaconie stelt zich tot taak zich in te zetten voor mensen die financieel hulp nodig hebben. Dit
willen wij realiseren door:
• aandacht voor collectes Werelddiakonaat
• projecten zoals Veertigdagentijd, Dorcas
• het onder de aandacht brengen van fair trade producten
Verantwoordelijke diaken: Jan Stil
6. Nu en in de toekomst:
• Gestreefd wordt het aantal diakenen terug te brengen van 8 diakenen die naast ambtsdrager ook
lid van de kerkenraad zijn naar 6 diakenen. Zij zullen gesteund worden door diaconaal
medewerkers die ieder belast zijn met een specifieke taak zoals ZWO.
• Bij de toekomst denken we ook aan rentmeesterschap van de kerk (Groene kerk)
• Ook het deskundig beheer van onroerend goed zoals landerijen zien wij als onze taak.
Verantwoordelijke diaken: Tanneke van der Boor en Bertil van den Berg

Stappenplan
Het plan voor de speerpunten is als volgt:
Voorlichting, informatie en communicatie:
1 – Collecten in Samenklank
2 – Voorlichting in Samenklank op zondag van de te verwachte collectes
3 – Gebruik sociale media
Ouderenbeleid:
1– Contact met ouderen
2 –Het stimuleren van activiteiten waarbij ook niet kerkelijken welkom zijn
3 –Avondmaal voor ouderen
Armoede in eigen omgeving
1 – Vernieuwing contact Noodfonds
2 – Voedselbank
3 – contacten met de DOP
4 – Kerstpakketten
Jongerenbeleid:
1– Actieve participatie van de jongeren in de eredienst
2 –Een nieuw interactief project uitzoeken en omarmen als gemeente, gedragen door de jeugd.
3 –Goede verbinding maken tussen jongeren activiteiten en gemeentelijke activiteiten
Medemens in nood:
1 – Dorcas
2 – 40 dagenproject
Nu en in de toekomst:
1 – Informatie inwinnen positie diaconaal medewerkers.
2 – Aantal terug naar 6 diakenen
3 – Informatie inwinnen over zonnepanelen

