BELEIDSPLAN DIACONIE

Het College van diakenen
Protestantse Gemeente Blaricum
(opgesteld okt.2017)
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VOORWOORD

De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college van
diakenen van de Protestantse Gemeente te Blaricum maakt.
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf.
Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
•
•
•

te delen wat haar aan gaven is geschonken,
te helpen waar geen helper is en
te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

Het College van diakenen (Diaconie) heeft een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de
diaconale roeping een gezicht en gestalte te geven. De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat
elke jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast.
De diakenen dragen uit een 5-tal hoofdopdrachten:
1. het treffen, waar nodig, 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;
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 en in haar taak: omzien en zorg voor de gekwetsten in onze samenleving.
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SAMENSTELLING

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente Blaricum

Telefoonnummer:

035-531 5681 (De Dorpskerk)

RSIN/Fiscaal
nummer:

813.612.809

Website adres:

http://www.protestantsegemeenteblaricum.nl

E-Mail:

diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl

Adres:

Torenlaan 16

Postcode:

1261 GD

Plaats:

Blaricum

Het College van diakenen heeft een bezetting van ten minste 3 personen.
De diakenen dragen uit een 5-tal hoofdopdrachten:
•
•
•
•
•

3.1

het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven en tot
bevordering van het maatschappelijk welzijn;
het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden;
het deelnemen aan de kerkenraad en de aanwezigheid in kerkdiensten;
de uitvoering van het avondmaal in overleg met de predikant;
het dienen van de kerk en in haar taak: omzien en zorg voor de gekwetsten in onze samenleving.

SPEERPUNTEN

De diakenen hebben besloten speciale aandacht te geven aan de drie speerpunten van de kerkenraad, te
weten:
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•

identiteit

•

zorg voor gekwetsten

•

communicatie
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DIACONIE EN DE KERKORDE

Ook in de kerkorde van de PKN wordt gesproken over het werk van de diaconie, Ordonnantie 3, artikel 11
over het dienstwerk van de diakenen: tot opbouw van de gemeente. Met het oog op haar dienst in de wereld
is aan de diakenen toevertrouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
de dienst aan de Tafel van de Heer;
het mede voorbereiden van de voorbeden;
het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
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 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 de meerdere vergaderingen.

DIACONAAT IN DE PROTEST ANTSE GEMEENTE BLARICUM

Om de kerkorde voor de diaconie gestalte te geven in het diaconale werk zijn de volgende hoofdthema’s
gekozen waar de diaconie zich voornamelijk op wil richten:
•
•
•
•

diaconaal bewustzijn;
diaconaat dichtbij;
werelddiaconaat;
financiën.

In dit beleidsplan zullen deze vier hoofdthema’s in hoofdlijnen worden uitgewerkt. Daarbij zal blijken dat de
hoofdthema’s raakvlakken met elkaar hebben. Verder zal er aandacht worden gegeven aan jeugddiaconaat
en de manier van communiceren.
5.1

DIACONAA L BEW USTZIJN

5.1.1 DOELEN
•

•

•
•
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De diaconie heeft als opdracht de gemeente voor te gaan in het vervullen van haar diaconale roeping. Dit
is verwoord in de kerkorde van de PKN (Ordonnantie 8, artikel 3, zie boven). De diaconale roeping van de
gemeente zal een uiting zijn van de liefde tot de naaste, zoals die ons wordt voorgehouden in de Bijbel
(zie bijv. 1 Kor.13:3).
De diaconie hoopt dat gemeenteleden gedreven door liefde zullen omzien naar elkaar. Hierbij hopen we
dat het diaconale bewustzijn van de gemeenteleden bij zal dragen aan de opbouw van hun geloof en dat
ze de waarde zullen inzien van de leermomenten die het diaconaat hen biedt.
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.

5.1.2 VISIE EN BELEID
•
•
•
•

Er wordt naar gestreefd regelmatig contact te hebben met de predikant om zijn rol in het diaconale
bewustzijn te bespreken.
Er wordt gestreefd naar een optimale communicatie naar de gemeente over diaconale activiteiten,
collecten en ervaringen etc.
De diaconie heeft tot taak de gemeente te informeren over het diaconale werk binnen en buiten de
gemeente.
Er moet gekeken worden of het diaconaal werk nog up-to-date is.

5.2

DIACONAAT DICH TB IJ

5.2.1 DOEL
De diaconie streeft ernaar in de eigen omgeving dienend aanwezig te zijn en de gemeente hierin voor te gaan
zodat ook zij haar diaconale roeping kan vervullen.
5.2.2 VISIE EN BELEID
De diakenen richten zich met een open oog naar kwetsbare mensen en mensen die onrechtvaardig worden
behandeld. Te denken valt aan de volgende diaconale speerpunten:
Speerpunten diaconaal:
a) mensen zonder betaald werk;
b) mensen die kampen met verslavings-, psychische of psychiatrische problemen;
c) mensen die zijn vastgelopen in allerlei procedures en niet meer weten hoe ze verder moeten
handelen;
d) ernstige zieken;
e) mensen die buiten de criteria vallen of voor wie de mogelijkheden daarvan ontoereikend zijn;
f)

mensen die in acute 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 daaruit voortvloeiende hulpvragen worden door de diaconie behandeld. Verder zijn er allerlei projecten in
de eigen gemeente waar de diaconie dichtbij een actieve rol probeert te spelen.
5.3

W ERELDDIACONAAT

De diaconie heeft 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.
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5.3.1 FINANCIËLE ONDERSTEU NING
Omdat werelddiaconaat voor ons als diaconie een belangrijk aspect van het diaconale werk is, zullen
financiële middelen worden ingezet op het gebied van werelddiaconaat, te weten via:
•
•
•

5.4

collecten;
giften;
overige acties van onze gemeente.

FINANCIËN

Het college van diakenen heeft in opdracht van de gehele kerkenraad als verantwoordelijkheid de financiële
middelen bestemd voor diaconale doelen op een juiste wijze te beheren en in te zetten ten behoeve van het
diaconale werk zoals beschreven in ordinantie 11, artikel 3 van de kerkorde.
De taak van de diaconie is het werven en het ter beschikking stellen van gelden en middelen die voor de
uitvoering van de betreffende diaconale taken noodzakelijk zijn (zie ordinantie 8).
Als inkomsten heeft de diaconie de collecten, giften en renteopbrengsten. De diaconie streeft ernaar alle
gelden die in een jaar binnenkomen datzelfde jaar te besteden ten behoeve van het diaconale werk.
Om het ter beschikking stellen van de geldelijke middelen op een juiste wijze tot uitvoer te brengen heeft de
diaconie ieder jaar een actuele lijst van goede doelen met verdeelsleutel in deze categorieën:
Plaatselijk
Landelijk
Wereldwijd
5.4.1 DE STAAT VAN BATEN E N LASTEN
De ANBI staat van baten en lasten staat op de website van de diaconie van de Protestantse Gemeente
Blaricum (PGB); zie deze link (ANBI-transparantie).

PDF: HO_20171028
HO_20190429
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