
Beleidsplan Diaconie (2022-2025) 
 
 
Visie 

 
Ziende op het kruis en door het vieren van het werk van Christus en de liefde van 
God voor deze wereld willen we de wereld dienen. Om aan te sluiten bij de 
mogelijkheden van deze tijd willen we dit doen vanuit kleinere en betrokken kringen. 
We willen de liefde van Christus uitdragen en zoeken naar Gods wil voor de mensen 
in de samenleving waarvan wij deel uitmaken. 

 
 
Roeping 
 
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot 
 

▪ de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de 
liefdegaven, 

▪ de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, 
▪ de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 
▪ en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 

gemeente van diaconale aard. 
 
Middelen 
 
Het college van diakenen bestaat uit vijf diakenen en laat zich ondersteunen door twee 
commissies (ZWO en HVD) en vele vrijwilligers. De diaconie krijgt haar inkomsten 
voornamelijk uit collecten tijdens de kerkdiensten en uit een aandeel in bijzondere 
collecten. Van de opbrengst van de oogstcollecte en van de giften in de busjes bij de 
kerkradio-luisteraars ontvangt de diaconie een vierde deel.  



 
 
Beleidsuitgangspunten 
 

▪ De viering van het avondmaal dient voor alle belijdende leden toegankelijk te 
zijn. 

▪ De diensten dienen door iedereen van de gemeente kunnen worden gevolgd, 
in levende lijve of via technische hulpmiddelen. 

▪ De inkomsten dienen op peil te blijven om de taken van de diaconie goed te 
kunnen uitvoeren. De diaconie streeft naar een jaarlijks evenwicht tussen 
inkomsten en uitgaven. 

▪ Ondersteunen van diaconale activiteiten die samen met of door andere leden 
van de gemeente of gezamenlijk met andere instellingen worden uitgevoerd. 

 
 
Uitvoering 
 
De diaconie zet zich in om de viering van het avondmaal zo veel mogelijk 
toegankelijk te maken voor gehandicapten. Zij werkt mee aan aangepaste diensten 
en draagt zo nodig zorg voor vervoer. Het is ook mogelijk om bij gebreken het 
avondmaal in de huis situatie te vieren. 
 
De diaconie zorgt ervoor dat kerkradio en kerk-internet functioneert en promoot deze 
middelen. 
 
De diaconie informeert de gemeente om haar te motiveren tot offervaardigheid. Het 
spaartegoed wordt gebruikt om bij calamiteiten extra hulp te kunnen bieden en om op 
langere termijn aan verplichtingen te kunnen voldoen. 
 
Met de avondmaalscollecten worden 5 instellingen gesteund. Deze instellingen 
worden gekozen met 5 criteria: noodhulp, medische hulp, structurele hulp, 
betrokkenheid vanuit de gemeente en regionale bestemming. 
Per jaar krijgen 3 reguliere collecten een speciale bestemming. Door deze collecten 
kan de diaconie inspelen op urgente hulpaanvragen bij rampen, etc. 
 
De opbrengsten van de overige collecten worden verzameld en - na aftrek van andere 
kosten - elk jaar in november bestemd voor diaconale doeleinden. Bij deze 
bestemming gaat 50% van het ingezamelde geld naar binnenlandse en 50% naar 
buitenlandse bestemmingen. Hiermee worden ook kleinere instellingen ondersteund. 
 
De diaconie heeft elk jaar een aantal zgn. doorgeefcollectes. Dit zijn landelijke 
diaconale collectes van Kerk in Actie. Hieronder vallen ook de giften die aan de 
diaconie worden gegeven – denk aan het Steunfonds van mevrouw de Jonge – met 
de bedoeling deze door te sturen naar een door de gever genoemd doel. 
 
  



Speciale activiteiten 
 
Kerst- en Paasviering 
Voor de bejaarde gemeenteleden wordt zo mogelijk jaarlijks – deels in samenwerking 
met de HVD en Emma – een Kerst- en Paasviering in de Hoeksteen georganiseerd. 
 
Outlook 50+ soos 
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur ontmoeten we elkaar onder het genot 
van een kop thee of koffie om bij te praten, te ontspannen en een gezellige middag te 
hebben. Af en toe maken we een uitstapje, iedereen is welkom. 
 
Inloophuis 
Het inloophuis biedt aan ouderen een wekelijkse mogelijkheid tot contact. Het is een 
gezamenlijk initiatief van de diaconieën van de Gereformeerde kerk van Puttershoek 
en Maasdam, de Hervormde gemeente Maasdam, de Rooms Katholieke parochie in 
Puttershoek en de Hervormde gemeente Puttershoek. 
 
Zimbabwe / Sulawesi 
Er is betrokkenheid vanuit de gemeente voor het wel en wee van het Morgenster 
ziekenhuis in Zimbabwe en het werk van Ds. Vogelaar op Sulawesi. De diaconie 
ondersteunt alle initiatieven voor steun hieraan. Zij rapporteert hierover in het 
Klankbord en publiceert ook rondzendbrieven van de zendingswerkers. 
 
Kringwerk / dienstwerk 
De diaconie verzorgt en/of ondersteunt kringwerk op basis van projecten. Daaraan 
kan gedacht worden aan bv Smakelijk eten+, Micha-cursus, World Servants of 
ondersteuning van initiatieven uit de gemeente. 
 


