
Diaconaat 

Wie zijn we? 

Wij zijn door de gemeenteleden benoemd om namens de gemeente de volgende taken uit te 

voeren: 

* bijdragen aan het welzijn van mensen in onze en andere samenlevingen; 

* ervoor zorgdragen dat mensen deel kunnen nemen aan die samenleving; 

* armoede en onrecht bestrijden en 

* personen en groepen helpen in acute noodsituaties. 

 

Het werk van de diaconie is meer dan hulpverlening alleen. In het diaconale werk gaat het om 

te "getuigen van de gerechtigheid van God , daar waar onrecht geschiedt". Het gaat hierbij 

niet om het opgeheven vingertje, maar om positief te laten zien hoe het ook anders kan. Zó 

dat mensen tot hun recht komen. 

Diaconie is één van de pijlers van het samen kerk zijn. Diaconie heeft alles te maken met 

solidair zijn, zorgdragen voor de ander en dienen en delen met elkaar. 

 

Visie/Missie. 

De diaconale opdracht is de dienst aan de naaste, helpen waar geen helper is en mensen tot 

hun recht laten komen. Het is onze opdracht als Christen om te zien naar de zwakken in onze 

samenleving. Door geld en talenten in te zamelen, steunen we in allerlei situaties onze 

medemens. De diaconie staat hier niet alleen in, maar roept de gemeente daartoe op tot een 

diaconale levensstijl, betrokken met en bij elkaar en bewogen met de wereld. 

Wat doen we? 

Het college van Diakenen houdt zich o.a. bezig met: 

* het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben; 

* het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het  

maatschappelijk welzijn; 

* het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis m.b.t. sociale vraagstukken en 

het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid; 

* de gemeente toerusten. Diakenen kunnen niet alles zelf. Er zijn ook gemeenteleden als 

vrijwilliger betrokken bij het diaconale werk. Diakenen kunnen eraan bijdragen dat 

gemeenteleden een antenne krijgen voor mensen en groepen in de knel en bereid zijn zich 

voor hen in te zetten; 

* helpen en doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties in de omgeving, b.v. naar de Sociale 

dienst, het Zorgloket of het RIAGG. De diaconie kan b.v. financiële hulp bieden, helpen bij het 

invullen van formulieren of meegaan naar de Sociale dienst; 

* naast ondersteuning van mensen in de eigen gemeente, heeft de diaconie als taak om 

financiële steun te verlenen aan landelijke en regionale diaconale projecten en aan 

plaatselijke groepen met een diaconale doelstelling en 



* het verzorgen van de Viering van het Heilig Avondmaal   tijdens de dienst in de kerk en 

gelijktijdig in het Zorgcentrum Nieuw Clarenberg en bij gemeenteleden thuis. 

  

De diaconie is verder betrokken bij of verzorgd: 

* de regeling van de kerktelefoon voor hen die niet meer naar de kerk kunnen komen; 

* de regeling van het vervoer naar de kerk en zorginstellingen; 

* attenties bij bijzondere gelegenheden; 

de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO ); 

* het informeren over vakantieweken voor bijzondere doelgroepen en 

* het inzamelen van middelen voor het Werelddiaconaat door middel van spaardoosjes etc.. 

Organisatie. 

De diaconie bestaat uit 4 gemeenteleden. De verschillende taken zijn onderling verdeeld en 

maandelijks wordt er vergaderd. De wijkdiakenen werken samen met het wijkteam, 

predikant, ouderling, pastoraal medewerkers(sters) en de contactpersonen. 

 

Voor de aan-of aanmelding van de kerktelefoon kunt u contact opnemen met de diaconie. De 

diakenen hebben een geheimhoudingsplicht van al hetgeen hen in de uitvoering van hun 

functie is meegedeeld of bekend is geworden en waarvan mag worden aangenomen dat het 

een vertrouwelijk karakter heeft. De steunaanvragen worden alleen in het moderamen van 

het College van Diakenen besproken. 


