
Het beleidsplan is nooit af; voor aanvullingen enz. kunt u zich wenden tot een diaconielid.

Diaconie der Hervormde Gemeente Werkendam 

BELEIDSPLAN  2021 - 2024 

Betekenissen: 

- diaconie             = rechtspersoonlijkheid bezittende instelling tot uitoefening van het diaconaat


- diaconaat           = kerkelijke dienst der barmhartigheid


- diaken                = ambtsdrager tot uitoefening van de dienst der barmhartigheid


- barmhartigheid  = innerlijke houding van medelijden, mededogen te hebben 


Inleiding


De kerkelijke dienst der barmhartigheid is samen te vatten in drie kernwoorden te weten: 
Barmhartigheid, Gerechtigheid en Dienstbetoon. In navolging van Christus, zorg en aandacht 
geven aan mensen met zorgen en problemen. De gemeente is geroepen om, in haar getuigenis en 
dienst, teken te zijn van het gekomen en komende Rijk van God en om te leven in geschonken 
heil. De diakenen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht, getuigenis en dienst.

Een taak van de diakenen is daarom het bevorderen van het diaconaal bewustzijn van de 
gemeenteleden. Dit kan worden verwezenlijkt door middel van prediking met diaconale 
aandachtspunten, voorbede doen in en door de gemeente.


Algemeen 

• Het College van Diakenen acht het haar taak de gemeente te wijzen op haar bijbelse roeping 
als Gemeente des Heeren in de dienst der barmhartigheid. Ook in de wekelijkse erediensten 
dient deze dienst aan de gemeente te worden beleden. Alle werkzaamheden welke uit deze 
taakstelling voortvloeien, worden verdeeld onder de diakenen. Zo nodig wordt medewerking 
van derden, in principe gemeenteleden, ingeroepen.


• Alle besluiten worden in het College van Diakenen genomen.

• Het College van Diakenen legt de begroting en de jaarrekening van ieder kalenderjaar ter 

bespreking en goedkeuring voor aan de Algemene Kerkenraad, nadat deze in haar College is 
goedgekeurd. Na de goedkeuring door de Algemene Kerkenraad ligt de begroting ter inzage 
voor de gemeenteleden.


 Beheer en Administratie 

• Het verzorgen van de financiële administratie en het maken van de jaarrekening met 
medewerking van het Kantoor der Kerkelijke Administratie ( K.K.A. ) te Amersfoort, ten dienste 
van de P.K.N.


• Het opstellen van een jaarlijkse giften lijst en uitvoering geven hieraan.

• Het ter inzage geven van de begroting en jaarrekening aan de gemeenteleden.

• Het registeren van inkomende poststukken en dergelijke en het beheren van het archief.

• Exploitatie van landerijen en vaststellen van de pachtprijzen met de Grondkamer.

• Exploitatie en onderhoud van het kantoorpand Pompstraat 1. Bij voorkeur wordt het pand 

verhuurd aan één huurder.

• Het beleggen van gelden. In alle gevallen dient het geld belegd te worden bij een christelijk 

verantwoorde organisatie; een belangrijk uitgangspunt dient duurzaamheid te zijn.

• De opbrengsten van de exploitatie van de landerijen, de opbrengsten van de huur uit exploitatie 

van Pompstraat 1 en de opbrengsten uit beleggingen, worden besteed aan diaconale 
doeleinden en andere diaconale verplichtingen.


• Het opstellen van het jaarlijkse Collecterooster.
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Binnen de Gemeente 

• Ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de kerkdiensten.

• Het verzorgen van de collecten tijdens de kerkdiensten, samen met de Kerkrentmeesters; in 

elke kerkdienst is de eerste collecte voor de Diaconie; er zijn per jaar een aantal Diaconale 
collecten, waarvan de bestemming wordt bepaald door de P.K.N. Tijdens de 
Avondmaalsdiensten is er een diaconale collecte aan de Avondmaalstafel.


• Het dienst doen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

• Het regelen van de Avondmaalsdiensten in Zorglocatie Goezate; zowel wijk 1 als wijk 2 

verzorgen dit beiden eenmaal per jaar.

• Het deelnemen aan de ( Wijk- ) Kerkenraadsvergaderingen.

• Het deelnemen aan de vergaderingen van het College van Diakenen.

• Het deelnemen aan de Algemene Kerkenraadsvergaderingen; de Diaconie wordt 

vertegenwoordigt door een afvaardiging van zowel wijk 1 als van wijk 2.

• Het verzorgen van de mededelingen en informatie over de Diaconie in het Kerkblad.

• Verantwoording van giften en/ of  ontvangen gelden in het Kerkblad.

• Het verzorgen van CD’s voor doopouders en voor degene die belijdenis hebben gedaan.

• Het verzorgen van de aan- en afsluiting van de Kerkradio; in deze Beleidsplan periode zal, 

gezien de ontwikkelingen van de techniek, gezocht worden naar een nieuw systeem, waarbij 
het voor iedere langdurig zieke en oudere mogelijk is, om naar de diensten te kunnen luisteren  
c.q. te kunnen kijken.


• Het tweemaal per jaar innen van de bijdragen voor de Kerkradio en CD’s.

• Het regelen en coördineren van de kerstpakket actie voor gemeenteleden vanaf 75 jaar en 

ouder, zieke en gehandicapte gemeenteleden met medewerking van vrijwilligers.

• Het in overleg met het pastoraat c.q. predikant mogelijk maken, om personen en/of gezinnen 

tijdens de kerstperiode te verblijden met een financieel pakket ( de hoogte hiervan wordt in de 
vergadering van november in het College van Diakenen vastgesteld ).


• Het periodiek bezorgen van een “gepast “ blad bij gemeenteleden vanaf 75 jaar en ouder en 
langdurig zieke gemeenteleden; voor de bezorging hiervan worden gemeenteleden 
ingeschakeld.


• Aan gemeenteleden kan er financiële steunverlening geboden worden. Binnen de gemeente zijn 
hiertoe een aantal schuld hulpmaatjes aangesteld, welke op verzoek van de Diaconie, een 
gesprek en onderzoek aangaan met de betreffende persoon en hier verslag van uitbrengen aan 
de Diaconie. Het College van Diakenen neemt hierover dan een beslissing. De hulp kan bestaan 
uit een eenmalige gift of een regelmatig terugkerende gift.


• Na ongeveer drie maanden, wordt door zowel wijk 1 als wijk 2 contact opgenomen met de 
nabestaande ( n ) van een overleden gemeentelid, waarvan het overlijden van de kansel is 
afgekondigd en/of vermeld is in het Kerkblad. Er wordt dan tijdens een gesprek met een lid van 
de Diaconie vermeld dat er, indien dit gezien de financiële positie gewenst is, mogelijkheden 
zijn voor financiële steun; hier dient te allen tijde een passend onderzoek aan vooraf te gaan.


• Er wordt jaarlijks een bijdrage verstrekt aan vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten, 
eenzamen en minderbedeelden ( b.v. het Roosevelthuis of De Blije Wereld ). De hoogte van dit 
bedrag wordt in de eerste vergadering van een nieuw jaar vastgesteld.


• Het financieel ondersteunen van o.a. het Jeugdwerk van beide wijkgemeenten, de Hervormde 
Vrouwendienst, de H.V.D. van wijk 1, het Ouderen comité van wijk 2,                                         
de Evangelisatie commissie van beide wijkgemeenten, de Zendingscommissie, de Wijkfondsen 
van beide wijkgemeenten en de Kerstgratificaties. De hoogte van deze bedragen worden m.u.v. 
de Kerstgratificaties, welke in de vergadering van november worden vastgesteld, in de eerste 
vergadering van een nieuw jaar vastgesteld. Voor de Zendingscommissie wordt gecollecteerd; 
de opbrengsten van deze collectes worden hiernaar overgemaakt.


• Vervoer van gehandicapte catechisanten naar Almkerk.

• Het bezoeken van mensen door o.a. de Diaconale Pastorale Werkgroep ( Naast Elkaar / D.P.W. ) 

welke ondersteuning behoeven; zonodig wordt doorverwezen naar een maatschappelijke of 
andere instelling van christelijke signatuur ( b.v. Missionair Diaconaal Centrum “ De Herberg “ ).
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Buiten de gemeente 

• Aan niet gemeenteleden kan er financiële steunverlening geboden worden. Binnen de 
gemeente zijn hiertoe een aantal schuld hulpmaatjes aangesteld, welke op verzoek van de 
Diaconie, een gesprek en onderzoek aangaan met de betreffende persoon en hier verslag van 
uitbrengen aan de Diaconie. Het College van Diakenen neemt hierover dan een beslissing. De 
hulp kan bestaan uit een eenmalige gift of een regelmatig terugkerende gift. 


• Het in overleg met het pastoraat c.q. predikant mogelijk maken om personen en/of gezinnen 
tijdens de kerstperiode te verblijden met een financieel pakket ( de hoogte hiervan wordt in de 
vergadering van november in het College van Diakenen vastgesteld ).


Vertegenwoordiging 

• Een diaken heeft zitting in de I.S.D.D. ( Interkerkelijke Stichting Diaconale Dienstverlening ).

• Een diaken heeft zitting in de Identiteitscommissie van Goezate.

• Een diaken is afgevaardigde van NaastElkaar ( voorheen de Diaconaal Pastorale Werkgroep ).

• Het bezoeken van regionale- en landelijke diaconale vergaderingen/ bijeenkomsten.

• Een diaken verzorgt de zgn. Vriendendienst ( hierbij valt te denken aan een boodschap doen, 

een bezoekje aan iemand brengen, een wandeling maken etc. ).


Doelen/ Voornemens 

• In samenwerking met het pastoraat, zal getracht worden in contact te komen met personen en/
of gezinnen die in aanmerking komen voor diaconale ondersteuning; deze hulp kan bestaan uit 
praktische en/of financiële hulp. 


• Het College van Diakenen zoekt naar mogelijkheden om een netwerk van personen op te 
bouwen waaruit signalen kunnen komen waar ondersteuning door de diaconie nodig en/of 
gewenst is.


• Voor het onderhoud aan het kantoorpand Pompstraat 1 een meerjarig onderhoudsplan ( laten ) 
opstellen.


• Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden ( moderne technieken ) om langdurige zieken en 
ouderen in de gelegenheid te stellen om naar te diensten te kunnen luisteren en/ of te kunnen 
kijken ( uitgangspunt hierin is  de mogelijkheden te onderzoeken, waarbij het mogelijk is om 
zonder internetaansluiting de diensten te kunnen volgen ).


• Het voornemen van de diaconie is er op gericht om gelden ter beschikking te stellen aan 
diaconale initiatieven vanuit de gemeente; plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd. Hulp 
wordt geboden in acute situaties zoals overstromingen, hongersnood en aardbevingen. De 
doelen/ projecten enz. welke een gift ontvangen, zijn o.a. uit het Collecterooster van         
Project 10 27 van de G.Z.B., stichting ZOA en ad hoc doelen i.v.m. noodhulp situaties.


• De Diaconie zal steeds haar beleid toetsen aan de gestelde uitgangspunten, maar vooral aan 
Gods Woord.


• Ook bij langdurig zieken dient men alert te zijn of en welke ondersteuning gewenst is; indien 
deze hulp bestaat uit b.v. een boodschap doen, een gewenst bezoekje aan iemand brengen of 
een wandelingetje met iemand te maken, kan men gebruik maken van de zgn. Vriendendienst.


• De landbouwgrond te blijven verpachten aan agrariërs ( bij voorkeur uit onze gemeente ) en toe 
te zien dat de verpachte grond een agrarische bestemming heeft. Mocht de agrariër de 
verpachte landbouwgrond voor andere doeleinden gebruiken dan voor een agrarische 
bestemming, zal de diaconie de pacht niet verlengen. Het voornemen is, voorlopig, de grond 
niet te verkopen, maar eventueel, opnieuw te verpachten bij vrijkomen van de pacht.


• Het College van Diakenen zal zo nodig ( financiële ) ondersteuning bieden aan personen welke 
als vluchteling/ asielzoeker geregistreerd staan.


• Het bijhouden van het graf op de oude begraafplaats achter de Dorpskerk van ds. van der Pol 
conform afspraken gemaakt met nabestaanden in het verleden ( het vervangen van onderdelen 
behoort niet tot deze afspraak ).


• Overwegen of het gewenst c.q. noodzakelijk is om onderhoudscontracten te laten opstellen 
voor het kantoorpand Pompstraat 1.
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