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Intro 
Indachtig haar opdracht in de kerkorde (en de uitwerking in ordinanties van de PKN) tot diaconale roeping in de 
kerk en de wereld deelt de diaconie namens de gemeente van wat haar aan gaven geschonken is om te helpen 
waar geen helper is. Daarbij naar de kerkelijke gemeente communicerend over begroting, collectedoelen, 
werkplannen en jaarrekening, mede conform ANBI regels. 
In de erediensten vervullen we een taak bij onder meer inzamelen liefdegaven, bij voorbede, bij Tafel van de 
Heer in Morgensterkerk, Dorpskerk, Westerheem en St. Agnes.  
We vervullen onze lokale barmhartigheidsdienst met bijdrage aan diaconale taak jongerenwerker, organiseren 
ouderenreis en bijdragen aan o.a. Noodfonds Heemskerk en (kerstattentie) Voedselbank IJmond Noord.  
Landelijk ondersteunen we de PKN met 12 collectes en wereldwijd via Kerk in Actie, o.a. met bijdrage aan 1 
meerjarig project (de laatste 3 jaar in Moldavië).  
Regionaal zijn we aangesloten bij Diaconaal Oecumenisch Platform en landelijk bij Federatie van Diaconieën. 
We beheren de ons toevertrouwde middelen (bij gelijk blijvend vermogen) om mede uit de opbrengst te 
kunnen helpen.  

 
Terugblik 2010 – 2014 
Als ambtsdrager waren we aanwezig in de kerkdiensten, bij inzameling en besteding ’liefdegaven’, deden we 
dienst bij avondmaal en zorgden we als goed rentmeester voor de ons toevertrouwde middelen. De 
noodhulpverlening is in stand gebleven en we hebben na Nepal aan Moldavië bijdragen kunnen leveren. 
Opvallend goed was de inzet van de gemeente bij diaconale jeugdprojecten. 
Omdat we van 6 naar 3 diakenen terug gingen hebben sommige issues minder aandacht gekregen, zoals 
contacten met de lokale overheid inzake barmhartigheid en gerechtigheid.  
 

Diaconie: beleidslijnen 2015- 2019 
 
Prioriteiten voor de komende 4 jaar (zie bij WAT). De paragraaf HOE doet voorstellen om die beleidsprioriteiten 
invulling te geven, waarbij ook acties zitten waarvan we al wisten dat die moeten gebeuren. 
Het door WIE houden we bij in een diaconale takenlijst, zie bijlage 

 
WAT 
De volgende lijn voor de toekomst komt naar voren: 
1. Regionaal helpen waar geen helper is. We vinden dat onze grootste prioriteit ligt in het vergroten en 

versterken van onze dienende taak/inzet binnen de eigen gemeente, zowel binnen als buiten de kerk. 
Waarbij we aansluiting zoeken bij andere hulpverleners als Noodfonds Heemskerk, Socius, MEE, GGD 
vangnet en advies en sociale wijkteams. 

2. Diaconaal werk in samenwerking met onze jeugd krijgt aandacht. Onze tweede prioriteit is de jeugd. In 
overleg met de jeugdouderling en diaconie van Beverwijk treedt een van onze diakenen op als 
jeugddiaken. Daarbij kan onze inzet ook gestalte krijgen door het in de komende jaren voortzetten van de 
financiële bijdrage aan de inzet van de jongerenwerker. 

3. Blijven helpen verder weg. Dat is onze derde prioriteit. Het gaat hierbij om financiële ondersteuning en die 
willen we meer afstemmen op andere kerken via DOP en beter richten; de gedachte gaat uit naar liever 
een of twee langlopende relaties (al dan niet in projectvorm) dan naar veel kleine doelen. We blijven de 
voorstellen van collectedoelen van de PKN en Kerk in Actie steunen. 

 
Ten aanzien van de meer organisatorische zaken, de zaken richting kerkelijke gemeente, Kerkenraad of de PKN 
zijn er ook WAT-zaken die we ons hebben voorgenomen of die moeten: 
a. Met de kerkrentmeesters overleggen hoe we de collectedoelen “Kerk” en “Instandhouding Eredienst” 

kunnen vergroten qua inkomsten door het benoemen van specifieke doelen daarin. 
b. Het ondersteunen van de avondmaalsvieringen blijven we continueren en jaarlijks opnieuw evalueren. 
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c. Blijven investeren in de relatie met het Pastoraat en de bezoekmedewerkers, omdat daar de antennes 
voor (financiële) hulpvragen voor de Diaconie zitten en samenwerking kan bijdragen aan het versterken 
van de eerste beleidsprioriteit (zie hierboven). 

d. Ten aanzien van de financiële zaken van de Diaconie moeten we z.s.m. de scheiding van 
verantwoordelijkheden realiseren en een nieuwe penningmeester vinden. 

e. Het collecterooster jaarlijks inrichten met ruimte en aandacht voor onze beleidsprioriteiten (zie hieronder 
voor concretisering) en tijdig in het jaar een mogelijk tekort of overschot aan de orde stellen in de diaconie 
(om tekort op te lossen of overschot te bestemmen). 

f. Structurele deelname aan de DOP (Diaconaal Overleg Platform). 
g. Bespreken of we aan de “diaconie-zondag” invulling kunnen geven (om de bekendheid van/met de 

Diaconie te vergroten). En onderzoeken om 2x per jaar een avond te organiseren voor gemeenteleden die 
sterk geïnteresseerd in dan wel betrokken zijn bij de Diaconie en/of relaties buiten de kerk die we als 
Diaconie hebben (een kerndeskundige, iemand van de Voedselbank, Noodfonds, Schuldhulpmaatje, GGD, 
Kerk in Actie, etc.). 

 
HOE  
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we datgene wat we willen kunnen (gaan) waarmaken. Wat moeten we 
daarvoor doen? 
 
1. Helpen waar geen helper is. 

 Bij de begrotingsbehandeling jaarlijks bepalen welke doelen we willen steunen in onze naaste 
omgeving. En evalueren of dat voldoende is, of er andere organisaties zijn die we wellicht ook of liever 
willen steunen. 

 Als zorgzame kerk hulp bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving. Maar ook m.b.v. 
organiseren ouderenreisje voor onze gemeente. 

 Bespreken in diaconievergaderingen hoe we onszelf, onze relaties, onze bezoekmedewerkers (en zijn 
er nog andere mogelijkheden) het beste kunnen inzetten om de nood achter de voordeur op te sporen 
en zo nodig daarop in te spelen.  

 In afstemming met Diaconaal Oecumenisch Platform )met o.a. Diaconieën Velsen, Beverwijk, Uitgeest 
en/of Castricum zoeken in relatie tot andere/nieuwe mogelijke initiatieven die aan deze prioriteit van 
ons bijdragen (bv gezamenlijk doel of project).  

 Daarbij rekening houdend met de gemeentelijke taken. In zorg voor de naaste (buiten andere 
zorgverleners, Noodfonds Heemskerk e.d.) de 3e lijn hulp verlenen. 
 

2. Diaconaal werk in samenwerking met onze jeugd krijgt aandacht. 

 Regelmatig overleg/gesprek met de jeugdouderling, diaconie Beverwijk en de jongerenwerker om 
betrokken te blijven bij datgene wat daar gebeurt, initiëren van en – wanneer aan de orde - adequaat 
te kunnen aansluiten bij bepaalde activiteiten.  

 
3. Blijven helpen verder weg 

 Blijven bijdragen aan initiatieven van PKN/Kerk in Actie en bespreken of we bij dergelijke collectes het 
opgehaalde bedrag willen blijven verhogen of niet.  

 Na Moldavië een nieuw Kerk in Actie project omarmen (bv samen met de jeugd), dan wel zelf opnieuw 
een project opzetten.  

 Meer ruimte creëren in het collecterooster voor noodhulp-collectes (en extra aandacht hiervoor in de 
dienst) en dan zoveel mogelijk aansluiten bij de communicatie hierover op de televisie om de 
opbrengst te stimuleren. Ophogen van het bedrag zal hier een goede afspraak blijven.  

 


