
Beleidsplan diaconie protestantse gemeente Vreeland

Algemeen
De bedoeling van dit Beleidsplan is om inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die de 
diaconie maakt.

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De 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. De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale 
roeping gestalte te geven. De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat elke 4 jaar opnieuw 
wordt vastgesteld en zo nodig aangepast.

De diakenen hebben 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 ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad en aanwezigheid in kerkdiensten.
4. de uitvoering van het avondmaal, in overleg met de predikant.
5. het dienen van de kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen op haar 

roeping om ten aanzien van sociale vraagstukken, gerechtigheid te betrachten.

Ad 4. Avondmaal
Er wordt 5 x per jaar avondmaal gevierd, te weten in: januari, op Witte Donderdag, in juni, 
augustus en oktober. En op voordracht van de predikant of kerkenraadsleden kan er een 
avondmaal thuis worden gevierd.

Organisatie
Het college van diakenen telt 3 diakenen. De diaconie streeft ernaar een maal per  6 weken te vergaderen. 
Daarnaast neemt een afgevaardigde van de diakenen deel aan de Classis vergaderingen, in wisselende 
samenstelling, als voorgesteld door de Classis.

Diakenen zijn vertegenwoordigd in de kerkenraad. In de vergaderingen van de kerkenraad zullen 
beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen van de diaconie worden voorgelegd ter goedkeuring, 
alsmede het jaarlijkse collecterooster.

Inkomsten
De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit:

1. wekelijkse collecten bij de diensten
2. particuliere bijdragen en giften
3. opbrengsten uit bezit
4. acties: 40 dagen project of een vast project en projecten van Kerk in Actie

Ad 1: In de diensten wordt gecollecteerd voor het diaconale werk en de kerk. Hiervoor wordt het 
collecterooster van de PKN en Kerk in Actie gevolgd, aangevuld met collectes voor noodhulp of 
spontane actuele collectes voor een bepaalde instantie of een bepaald project. Wij streven ernaar in
de diensten informatie te geven over de te houden collectes.



Ad 3: opbrengsten uit bezittingen, de diaconie heeft vermogen. Een deel van dit kapitaal wordt 
belegd in Oiko-credit en een deel zal belegd worden in binnenlandse diaconale projecten van de 
PDKN. Het grootste deel staat op gewone bankrekeningen. De renteopbrengsten worden als giften
weggeschonken.

Uitgaven
1. ondersteuning Kerk in Actie
2. het diaconaal quotum
3. ondersteuning plaatselijke kerkelijke activiteiten
4. individuele hulpaanvragen om steun
5. ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen.

Voor wat betreft de uitgaven van alle diaconale gelden heeft de diaconie de volgende globale verdeling 
vastgesteld:
-Buitenland
-Landelijk/regionaal
-Plaatselijk
Afhankelijk van de behoefte.

1. Ondersteuning Kerk in Actie gehouden voor Kerk in Actie worden doorgesluisd. Het vaste project is 
veelal ook een project van Kerk in Actie. Dat is overigens geen vereiste. 2. Diaconaal quotum. Dit 
quotum is een verplichte bijdrage voor het landelijk diaconaal werk. Dit is een percentage (nu 5.7%) van 
de inkomsten van de diaconie en een heffing per belijdend lid (nu 1.85). Dit geld wordt gebruikt voor 
ondersteuning, educatie en voorlichting op diaconaal terrein (brochures, landelijke diaconale dag etc).       
3. Individuele hulpvragen om steun komen binnen via de hulpvrager zelf of via de predikant of ouderling.
Er bestaat een mogelijkheid voor mensen van buiten de kerk, om voor diaconale steun in aanmerking te 
komen. Per geval zal de diaconie bekijken en beoordelen of hulp wordt geboden.                                        
4. Ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen
De doelen, organisaties en fondsen worden op verschillende niveaus gesteund, plaatselijk, regionaal en 
landelijk. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld door welke organisaties en instellingen een bijdrage is 
aangevraagd, of deze zinvol wordt geacht en of de eigen begroting een dergelijke bijdrage toelaat. Is er 
geen ruimte op de begroting maar wordt een bijdrage wel wenselijk geacht, of is het belangrijk dat het 
doel onder de aandacht van de gemeente wordt gebracht, dan wordt een aparte collecte aan dit doel 
besteed.

Vermogen
Het uitgangspunt van de diaconie is dat het huidige vermogen in stand moet blijven, vanuit de 
opbrengsten hiervan financiert de diaconie immers een groot deel van haar hulpprogramma. Dat wil niet 
zeggen dat het huidige vermogen niet anders aangewend kan worden. Het is de bedoeling de komende 
jaren een groter deel van het vermogen diaconaal te beleggen. De mate waarin, is een punt van overleg 
met de kerkenraad. Inmiddels wordt er belegd on Oikicredit.

                 Voorlichting en informatie gemeente
In Kerknieuws wordt bekend gemaakt wat de opbrengsten van de collectes zijn geweest van de afgelopen 
maand. Via Kerknieuws zal ook informatie over projecten en de       Extra Gelden worden gegeven. Ook 
worden hiervoor mededelingen tijdens de kerkdiensten gebruikt.

Tenslotte
Barmhartigheid en gerechtigheid. Bij diaconaat gaat het altijd om situaties waarbij de persoonlijke 
levensomstandigheden, de basisbehoeften van mensen, in het geding zijn. Dat zijn vrij vertaald naar de 
werken van barmhartigheid, de behoefte aan voedsel, kleding, onderdak, zorg, veiligheid  en 



geborgenheid, het enig toekomstperspectief. Mattheus 25 vers 35-40. Ook in omstandigheden waarbij 
begrippen ‘onrecht en gerechtigheid’ een rol spelen, gaat het veelal om diaconaat. In situaties waarbij 
deze aspecten niet in het geding zijn, is meestal geen sprake van diaconaat. In dat geval kan door de 
diaconie ook geen hulp worden verleend. Wel, als dat mogelijk is, kan worden doorverwezen naar 
instanties die wel zouden kunnen helpen.
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