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1.Inleiding
In dit beleidsplan vertaalt het college van diakenen van de Protestantse gemeente Barendrecht
haar taken naar een 9-tal thema’s.
In artikel 5, lid 3 van de kerkorde van de protestantse Kerk in Nederland wordt de rol van de
diakenen in de Gemeente als volgt beschreven:
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het
inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de
gemeente en de wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale
roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard.
Ordinantie 11, artikel 3, lid 7:
Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen,
fondsen, instellingen, en rechtspersonen in binnen- en buitenland. Uitsluitend in zeer bijzondere
gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken
en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het college van diakenen
besluiten gelden ter beschikking te stellen voor niet-diaconaal werk van de gemeente.
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2. Onze missie
“Het college van diakenen herkent zich in de roeping die verwoord is in Handelingen 6 en
Romeinen 12”.

Dit betekent voor ons:
▪

Inzet van de geloofsgemeenschap voor barmhartigheid en gerechtigheid, voor vrede en
heelheid van de schepping. In het diaconale werk gaat het enerzijds om de individuele
hulpverlening en noodhulp, hulp aan mensen die te maken hebben met armoede, onrecht,
ziekte, geweld, natuurrampen en hulp aan andere kwetsbare groepen. Anderzijds hoort
ook het onder de aandacht brengen van maatschappelijk onrecht tot de diaconale taak. In
combinatie kunnen beide werkwijzen elkaar versterken.

▪

Geef mensen niet alleen voedsel, maar beter nog de hulpmiddelen om het zelf te kunnen
verbouwen. Bij het diaconale werk staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen in
nood voorop. Zij moeten zoveel mogelijk het heft in eigen handen kunnen (gaan) nemen.

▪

Help waar geen helper is. Het diaconale werk zet zich in op sociaal maatschappelijk
terrein, waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of
tekortschieten. Aandacht is er voor de samenhang met het missionaire werk.

3. Onze visie
Wij, het college van diakenen willen in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de
nood van de wereld en de mensen die daarop wonen.

4 van 6

4. Onze thema’s zijn:
1. De diakenen zijn verantwoordelijk voor de diaconale taken tijdens de Eredienst. Zoals
daar zijn: Het collecteren en het organiseren van het Avondmaal.
2

De diakenen krijgen bij hun toetreding een taakomschrijving en worden in de
gelegenheid gesteld een cursus rond diaconie te volgen.

3 Het ondersteunen van initiatieven/projecten die onafhankelijkheid aan mensen
teruggeeft door bijvoorbeeld het zelfstandig kunnen verbouwen van voedsel;
4 Het ondersteunen van initiatieven/projecten die de zorg voor en de scholing van (bijv.
HIV) kinderen op zich neemt (toekomst geven);
5 Het ondersteunen van initiatieven/projecten die het begeleiden naar zelfstandig
functioneren van bijvoorbeeld ex-gevangenen en verslaafden als doel hebben;
6 Het ondersteunen van initiatieven/projecten die zorgdragen voor kwetsbare groepen
zoals ouderen, gehandicapten en minima;

7 Het ondersteunen van overige noodhulp vragen zoals bijvoorbeeld die van
schuldsanering, noodoproepen van kerk in actie en luisterend dienen e.d.;
8 Het vergroten van de betrokkenheid van de kerkleden en de jeugd bij het diaconaat;

9 Het functioneren als college van diakenen met onderling vertrouwen en respect voor de
verschillende entiteiten in de Protestantste gemeente Barendrecht.
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5. Onze financiële uitgangspunten:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
.

.

.
.

in principe wordt gewerkt met een sluitende begroting;
het vermogen kan worden aangesproken voor noodhulp;
een maximaal rendement van het vermogen is geen doel op zich;
er wordt verantwoord (in duurzame fondsen) belegd,
er wordt voor het gehele vermogen gestreefd naar een verantwoord rendement;
de verdeling van de baten uit het vermogen worden als volgt verdeeld
 of  60% t.b.v. de wereld;
40% t.b.v. Nederland;
om versnippering te voorkomen wordt 50 % per segment (wereld/Nederland)
gekozen voor meerjarige projecten;
uitgangspunt bij de keuze van meerjarige projecten zijn “luisterend dienen”
en “ kerk in actie”
jaarlijks wordt de actie: Missionaire-en Diaconale Bijdrage (MDB) gehouden. De
Opbrengst van het diaconale deel gaat voor 60% naar Kerk in Actie ten behoeve van het
werelddiaconaat.
De overige 40% is bestemd voor zelf te kiezen doelen en ter bestrijding van
de algemene kosten. Het 40% deel zal, afhankelijk van de aanvragen, voor een belangrijk
deel gebruikt worden voor plaatselijke of regionale ondersteuning en projecten.
de opbrengst van het Missionaire deel van de actie MDB zal door de werkgroep Zending
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) verdeeld worden over de doelen
die zij zelf bepalen.
jaarlijks zullen de financiële stukken van de Zusterdienst en HVD worden gecontroleerd
de commissie Bethelbazar zal jaarlijks in overleg zijn doelen bepalen. De financiële
stukken worden jaarlijks door het College van diakenen gecontroleerd.
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