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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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Voorwoord 

Voor u ligt het beleidsplan 2019-2024 van de Diaconie van de Protestantse gemeente 
Oosthem, Abbega en Folsgare. Met dit beleidsplan wil de Diaconie haar visie en missie 
voor de komende vijf jaar formuleren. 

Wat zien wij als onze opdracht in de veranderende samenleving? Het beleidsplan kan ons 
helpen om bewust te gaan kijken naar de taken en de uitvoering hiervan. Tevens kunnen 
er mogelijke nieuwe taken aan de orde zijn, vergeten we niet iets of iemand. 
Het beleidsplan is een communicatiemiddel naar de Kerkenraad en de gemeente omtrent 
de doelstellingen van het diaconaat. Het vergemakkelijkt het inwerken van nieuwe 
ambtsdragers en bevordert zo de continuïteit van het werk. 
Het biedt structuur aan de werkzaamheden die worden gedaan en die geëvalueerd en 
bijgestuurd kunnen worden. 

 

 

Wat verstaan we onder diaconaat? 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord `diakonia`. Het betekent dienst of dienen.    
De kerk beschouwt de diaconie als één van haar belangrijkste taken.  
Het dienen van je naaste, van de mens en de wereld. 
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Visioen 

We dromen van en streven naar een ideale samenleving…… 
waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt 
waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen 
waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook. 
waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede 
spoor te krijgen en een nieuwe start kunnen maken. 
waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade 
berokkent. 

 

 

 

 

Het doel van het diaconale werk kan worden samengevat als: het leveren van bijdragen aan het welzijn 
van de (wereld-)samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het 
bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute 
noodsituaties. 
Diaconaat is kerkelijk werk en wordt in de kerkorde geschetst als de roeping van de gemeente tot de 
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Daarmee onderscheidt het zich vooral in motivatie maar 
ook in financiering en organisatie van allerlei ander werk, waarin soortgelijke doelen worden 
nagestreefd. 
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Wat doen we al? 

 

Er is een jaarplanning opgesteld met daarin de terugkerende werkzaamheden. Dit functioneert als een 
draaiboek, zodat duidelijk is wanneer en welke taken er gedaan moeten worden met de 
aandachtspunten erbij. Dit biedt houvast voor de nieuwe diakenen en kan worden geraadpleegd bij het 
voorbereiden en vaststellen van de agenda voor de diaconievergadering. 

 

• Er wordt één keer per jaar een Grote Maaltijd Actie georganiseerd. De opbrengst hiervan is 
bestemd voor een goed doel. Gemeenteleden worden hiervoor gevraagd om te koken. 

• Pasen en de 40 dagen tijd: We zorgen dat de lijst van ouderen en alleenstaanden en zieken up to 
date is. Zij krijgen een bloemetje met Palmpasen. Dit wordt rond gebracht door de 
gemeenteleden. Op de lijst staan ouderen vanaf 80 jaar, alleenstaanden en zieken ongeacht 
achtergrond, dus zowel leden als niet leden van de kerk 

• In overleg kan er op Paaszondag voorafgaand aan de dienst een Paasontbijt worden 
georganiseerd, gezamenlijk met de jeugdcommissie.  

• In de Paasdienst zullen de bloemstukken in de kerk die jaarlijks wisselend naar de organisten 
(3) en de kosters (4) van de kerkgebouwen en ’t Anker gaan. 

• Rond Pasen een eventuele aansluitende actie 
• In april een bijeenkomst organiseren voor alle bezoekdames en –heren. Er wordt een activiteit 

gepland en er wordt informatie uitgewisseld. 
• Het voorbereiden van de Startzondag gebeurt gezamenlijk met de predikant en eventueel 

voorbereidingscommissie waarbij ook gemeenteleden kunnen worden betrokken. Naast de 
kerkgebouwen kan er ook gekeken worden naar een andere, laagdrempelige locatie.  

• Een Winterwerkboekje wordt samengesteld, ook door een commissie bestaande uit de predikant 
en afgevaardigden uit alle geledingen van de gemeente. Dit boekje wordt in de dorpen huis aan 
huis bezorgd en daarnaast bij gemeenteleden die daar buiten wonen.  

• Rond Advent en Kerst wordt in de dorpen huis aan huis informatie verspreid aangaande te 
houden diensten, zo mogelijk gezamenlijk met kerstkrant of kerstinformatie wat voorhanden is 
via PKN Nederland 

• Kerst: In de twee weken voor het Kerstfeest worden kerstattenties rondgebracht  samen met een 
dagboekje of gedichtenboekje. Hiervoor word de geactualiseerde adressenlijst gebruikt van 
Palmpasen. Voor het rondbrengen kan hulp gevraagd worden van de bezoekdames en -heren of 
andere gemeenteleden. 

• Er wordt vier keer per jaar avondmaal gevierd waarbij de diaconie zorg draagt voor de 
voorbereiding en bestellen van brood en wijn.  

• Vergaderingen: de diaconie vergadert acht keer per jaar. Daarnaast worden vergaderingen 
Werkverband twee keer per jaar bijgewoond.  Met de zendingscommissie wordt jaarlijks overleg 
gehouden, ook middels het bijwonen van een vergadering. 

• Kerkblad: Kopij omtrent activiteiten worden door de secretaris doorgegeven aan de predikant.  
Kopij omtrent collectes en de opbrengsten daarvan door de penningmeester. 

• Dorpskrant Kontakt: Van activiteiten georganiseerd door de diaconie wordt kopij met eventueel 
uitnodiging door de secretaris naar de redactie gestuurd. 
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• Stille hulp kan worden aangevraagd bij de diaconie. Dit wordt dan behartigd door twee leden 
van de diaconie,  gezamenlijk met  de predikant volgens protocol. 

• Jongeren kunnen een aanvraag indienen voor een gift van maximaal € 75,- voor een 
buitenlandse reis op basis van hulpverlening op welke manier dan ook, in samenwerking met 
een geregistreerde organisatie of stichting.  Als tegenprestatie kunnen zij gevraagd worden om 
tijdens een dienst een presentatie te geven over hun ervaringen en deze delen met de gemeente.  

• Bij speciale diensten worden liturgieën uitgedeeld bij de deur (voor en achter). 
• Er wordt een aantal keer per jaar een maaltijd georganiseerd in de verschillende dorpen. 

Dorpsgenoten kunnen zich hiervoor opgeven en samen eten tegen een kleine vrijwillige 
vergoeding. 

 

Speerpunten voor de Diaconie de komende vijf jaar 

• Het ondersteunen van het werk van de Voedselbank. 
• We hebben de financiële middelen om extra ondersteuning te geven bij bepaalde projecten die 

binnen de Diaconie worden goedgekeurd. We zullen hier kritisch naar kijken. 
• Samenwerking met buurgemeenten op diaconaal vlak. 
• Het organiseren van een themazondag. 

 

 

Financiële middelen 

Er zijn drie bankrekeningen op naam van de Diaconie: Een lopende rekening, een spaarrekening en een 
Ghana rekening. 
Inkomsten komen uit collectes, schenkingen en rentes. 
Daarnaast is er belegd in het Oikocrediet. 
Er is alleen belegd in Oikocredit omdat dit verantwoord is volgens diaconaal inzicht. Spaarrekening: de 
diaconie kan gebruik maken van saldo wanneer nodig. 
Opbrengsten van doelcollectes worden direct overgemaakt naar betreffend goede doel.  
Verdere kosten: Jaarlijks diaconaal quotum PKN, bankkosten, plaatselijk werk, Kerst- en Paasattenties 
en onkosten voor bijzondere diensten. 

• Jaarlijks in oktober/november wordt het collecterooster opgesteld met als leidraad het  
landelijke rooster van Kerk in Actie. 

• Jaarlijks levert de penningmeester in januari/februari de jaarrekening in bij de kerkenraad en in 
november de begroting van het volgende jaar. 

• De jaarrekening wordt door een kascommissie gecontroleerd en bij goedbevinding getekend 
door voorzitter, secretaris en penningmeester van de diaconie en door de voorzitter en de scriba 
van de Protestantse Gemeente Oosthem-Abbega-Folsgare. 

• Opbrengst van collectes wordt na de dienst geteld door 2 dienstdoende diakenen en bij de 
penningmeester gebracht. 
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De zendingscommissie. 

De Zendingscommissie bestaat uit vier leden met een zittingsperiode van 4 jaar en een eventuele 
verlenging van 4 jaar. De commissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een 
algemeen lid. In de commissie zijn, indien mogelijk, alle drie dorpen vertegenwoordigd. 
De zendingscommissie houdt zich bezig met zendingsprojecten en organiseert jaarlijks een 
zendingsdienst. 
De zendingscommissie heeft één keer per jaar een contactmoment met de leden van de diaconie. 
Notulen van de zendingscommissie worden doorgestuurd naar de voorzitter van de diaconie zodat deze 
in de vergadering van de diaconie kan worden meegenomen. 
De commissie draagt zorg voor het innen van de jaarlijkse zendingsbijdragen en bepalen zelf de 
verdeling van de inkomsten naar de verschillende doelen 
Ingeroosterde zendingscollectes worden gelopen door leden van de zendingscommissie. 

 

 

 

Bronnen: 
www.diaconaal steunpunt 
www.luisterend dienen 
http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/PDF_Binnenwerk_Diaconale_Wegwijzer(1).pdf 
Verschillende beleidsplannen van andere gemeenten 


