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1 VOORWOORD 
 
Dit Beleidsplan heeft als doel inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes, gemaakt 
door het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Blaricum.  
 
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente vervult haar 
diaconale roeping in de kerk en de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken en 
te helpen waar geen helper is of waar onrecht plaatsvindt. Door haar dienst is de gemeente 
tastbaar aanwezig in de samenleving.  
 
Het College van Diakenen (Diaconie) heeft een leidinggevende taak om samen met de 
gemeenteleden de diaconale roeping een gezicht en een gestalte te geven. Zij werkt aan de 
hand van een beleidsplan. Het voorliggende beleidsplan is in navolging van de duur van het 
Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Blaricum vastgesteld voor de periode 2021-2026, 
waarbij de mogelijkheid van tussentijdse aanpassing niet wordt uitgesloten.   
 
De diaconale taak bestaat uit een vijftal hoofdopdrachten: 

1. Het waar nodig treffen van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp 
behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn; 

2. Het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden; 
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3. Het deelnemen aan de kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten: 
4. De uitvoering van het avondmaal in overleg met de predikant; 
5. Het dienen van de kerk in haar taak: omzien en zorg voor de kwetsbaren in onze 

samenleving.  
 
 
2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS EN SAMENSTELLING 
 
Naam ANBI:  Diaconie van de Protestantse gemeente Blaricum 
Telefoon:  035 531 5681 (De Dorpskerk) 
RSIN/fiscaal nummer: 813,612.809 
Website:  http://www.protestantsegemeenteblaricum.nl 
E-mail:   diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl 
Adres:   Torenlaan 16 
   1261 GD Blaricum 
 
Het College van Diakenen heeft een bezetting van tenminste 3 personen, waaronder een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
 
 
3 DIACONIE EN DE KERKORDE                                                                                                                                                        
 
Ook in de kerkorde van de PKN wordt in Ordonnantie 3, artikel 11 gesproken over het werk van 
de diaconie. Het dienstwerk van de diakenen dient de opbouw van de gemeente. Met het oog 
op haar dienst in de wereld is aan de diakenen onder andere toevertrouwd: 
 

• De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 

• De dienst aan de Tafel van de Heer; 

• Het inzamelen en besteden van de collectes; 

• Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming van hen die dat behoeven; 

• Het nemen en ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 
maatschappelijk welzijn; 

• Het dienen van de gemeente in de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale 
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande; 

• Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat; 

• En, zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in meerdere vergaderingen. 
  
 
4 DIACONAAL BEWUSTZIJN 

 
4.1  DOELEN 
 

http://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl
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• De diaconie heeft als opdracht de gemeente voor te gaan in het vervullen van 
haar diaconale roeping (zie boven onder kerkorde). Deze roeping zal een uiting 
zijn van de liefde tot de naaste, zoals die ons wordt voorgehouden in de Bijbel 
(zie bijv. Kor. 13.3).  

• In dit verband hoopt de diaconie dat gemeenteleden zullen omzien naar elkaar. 
Hierbij hoopt zij dat het diaconale bewustzijn van de gemeenteleden bij zal 
dragen aan de opbouw van hun geloof.  

• Bij het werken aan diaconaal bewustzijn, zal er voortdurend op gelet moeten 
worden dat er recht wordt gedaan aan de breedte van de gemeente. 

• De eredienst is het moment bij uitstek om het gezamenlijke diaconale bewustzijn 
te stimuleren. 

 
 
4.2 DIACONAAT DICHTBIJ 
 

De diakenen richten zich met een open oog naar kwetsbare mensen en mensen die 
onrechtvaardig behandeld worden, waarbij te denken valt aan: 
 

▪ Mensen zonder betaald werk; 
▪ Mensen die kampen met verslavings-, psychische of psychiatrische problemen;  
▪ Mensen die zijn vastgelopen in allerlei procedures en niet meer weten hoe ze 

verder moeten handelen;  
▪ Ernstige zieken; 
▪ Mensen die in financiële nood zijn geraakt en niet meer beschikken over geld 

voor primaire levensbehoeften dan wel dringend gebrek hebben aan 
mogelijkheden om te voorzien in primaire en/of sociale levensbehoeften.  

 
De Diaconie is niet meer de plek waar problemen van bovenstaande aard 
vanzelfsprekend terecht komen. Anders dan vroeger zijn deze moeilijker waarneembaar 
door privacywetgeving en individualisering. Ze zijn er echter noch wel. De Diaconie blijft 
daarin een taak zien en hulpvragen op dit vlak behandelen. Ook probeert zij bij 
projecten in de eigen gemeente of regio een actieve rol te spelen. 
 
 

4.3       WERELDDIACONAAT 
 

De Diaconie heeft eveneens als taak de noden van de verre naaste te signaleren en 
zoveel als mogelijk bij te dragen in het werk dat gedaan wordt om in deze noden te 
helpen. Ook dient zij de gemeente bewust te maken van de wereldwijde nood en haar 
te stimuleren en te activeren om te participeren in het werk dat gedaan wordt om deze 
noden te lenigen. 

 
Op het gebied van het werelddiaconaat worden financiële middelen ingezet via 
collecten, giften en overige acties van de Dorpskerk. 
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4.4 SPEERPUNTEN 2021 – 2026 
 

▪ Onder 4.2 werd vastgesteld dat armoede-, sociale en gezondheidsproblemen in de 
huidige tijd niet meer zo vanzelfsprekend bij de diaconie terecht komen. Dit geld ook 
voor de Protestantse Gemeente Blaricum. Niet overall is dit echter in dezelfde mate het 
geval. Een voorbeeld relatief dichtbij is Stap Verder, een pastoraal/diaconaal 
samenwerkingsverband in Amsterdam Zuid-Oost, waar de diaconale problematiek op 
veel grotere schaal aanwezig is. De Diaconie streeft er dan ook naar haar collectes voor 
en donaties aan Stap Verder te intensiveren.  

 

• Veroudering en vereenzaming gaan Blaricum niet voorbij. In het kader van het 
ouderenwerk is binnen en buiten de gemeente in toenemende mate behoefte aan 
aandacht en meeleven. Daar ligt ook voor de Diaconie een ondersteunende rol ter 
ontlasting van ambtsdragers en gemeenteleden die daarin voorzien. Verder zal zij 
activiteiten als maandelijkse maaltijden voor alleenstaande ouderen en andere 
activiteiten voor senioren en dorpsgenoten blijven steunen. 

 

• Als inkomsten heeft de Diaconie onder andere de opbrengst van collecten, giften en 
rente- en beleggingsopbrengsten. De Diaconie streeft ernaar alle gelden die in een jaar 
binnenkomen datzelfde jaar te besteden ten behoeve van het diaconale werk. Hierop 
wordt overigens ook in toenemende mate door toezichthouders gelet.  
 

• Ontwikkelingen in de samenleving geven aanleiding tot de wens om na te gaan of, naast 
klassieke bronnen van geven als de collectezak, alternatieve mogelijkheden wenselijk 
zijn. Met name zal worden onderzocht of digitaal geven gemakkelijker gemaakt kan 
worden.  
 
 

5 FINANCIEN 
 

Het College van Diakenen heeft in opdracht van de gehele kerkenraad als taak de 
financiële middelen bestemd voor diaconale doelen op een verantwoorde wijze te 
beheren en in te zetten ten behoeve van het diaconale werk.  
 
Om het ter beschikking stellen van de geldelijke middelen op een juiste wijze tot uitvoer 
te brengen stelt de Diaconie ieder jaar een actuele lijst op van goede doelen in de 
categoriën plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Voor zover mogelijk zal zij deze 
categoriën met een factor van resp. 4, 3 en 2 uit eigen middelen verhogen.  
 
 

- 0 – 0 – 0 – 0 - 
 


