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Diaconaal werkplan 2020 - 2024 
 
1. Algemeen 
 
De diaconie maakt deel uit van de HGL. Vanuit het beleidsplan 2020 – 2024 van de HGL heeft de 
diaconie een werkplan vastgesteld. Van daaruit wil de diaconie zich de komende jaren richten op haar 
taak. Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De gemeente vervult haar diaconale 
roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat 
haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van 
God waar onrecht plaatsvindt. Bij invulling van haar taak zal de Diaconie zo veel als mogelijk de 
samenwerking zoeken met de plaatselijke kerken en instanties om haar taak zo goed en zo breeds 
mogelijk invulling te geven. 
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 zonodig wordt aangepast. 
 
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen 
toevertrouwd: 
• De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 

o Goed gebruik is ook vertegenwoordigd te zijn in rouw- en trouwdiensten welke onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden gehouden. 

• De dienst aan de Tafel van de Heer; 
o In de Sijpekerk, in de Emtinckhof (volgens rooster) en in de Beukenhof (volgens rooster). 

• 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 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 met betrekking tot sociale 

vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid 
dienaangaande. De diaconie volgt de maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet en zal waar 
nodig instanties aanschrijven en wijzen op maatschappelijke verantwoording. Ook zal de diaconie 
zich waar nodig behulpzaam opstellen bij uitvoering van hulpacties. 

• 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. 
 
Vanuit onze christelijke opdracht, het grote gebod: naastenliefde, willen de diakenen zo goed als 
mogelijk, hulp en aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben. Vooral vergeten en/of 
veronachtzaamde mensen of groepen van mensen die verdrukt of in de knel zijn geraakt.  
Om dat werk goed te kunnen doen is het nodig zowel over menskracht als over financiële middelen te 
kunnen beschikken. 
 

2. Visie en Missie 
 
De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het 
uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is. 
 
Het college van diakenen bestaat uit ambtsdragers die zich door God en gemeente geroepen weten 
mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek 
aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. Daarbij zet de diaconie zich maximaal in om oog 
hebben voor de actuele behoeften en noden dichtbij en ver weg. 
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Het college helpt mensen die op haar pad komen, zonder onderscheid te maken; alle mensen, 
kerkelijk en niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp. 
 
 
 
 
De missie van de diaconie is om handen en voeten te geven aan het geloof vanuit, en in opdracht 
van, onze Heer Jezus Christus, ter ere van God. 
De liefde van God zichtbaar in het Kruis en de Opstanding van Jezus Christus is ons fundament. De 
10 geboden zijn daarbij onze leidraad. De Heilige Geest inspireert ons handelen. Door hieraan 
uitvoering te geven, geeft de diaconie concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. 
De diaconie heeft een Bijbelse opdracht om samen met de gemeente gestalte te geven aan het 
diaconale werk. Dat wil zeggen vanuit barmhartigheid en gerechtigheid er te zijn door middel van 
directe en indirecte ondersteuning voor hen die hulp behoeven.  
 
Met de bezittingen die in het verleden aan de diaconie zijn toevertrouwd, wordt zorgvuldig omgegaan, 
zodat ook in de toekomst hulp kan blijven worden geboden uit de opbrengsten die deze bezittingen 
opleveren.  
Het streven is om de lopende inkomsten en uitgaven in evenwicht te laten zijn. 
Interen op de bestaande reserves wordt geaccepteerd, waarbij een gezonde balans wordt nagestreefd 
tussen interen en het behouden van een gezonde reserve (in geval van nood). 
 

De diaconie vindt het belangrijk en wil dan ook lokale diaconale initiatieven en initiatieven op het 

gebied van evangelisatie ondersteunen, om daarbij de kerk te ondersteunen in haar 

verantwoordelijkheden naar de samenleving. Zo kan de kerk meer zichtbaar worden in haar omgeving. 

 

3. Actuele doelstellingen 
 
De diaconie heeft de volgende doelstellingen voor ogen: 
• Betrokkenheid van de gemeenteleden bij haar diaconaal werk te vergroten;  
• In nauwe samenwerking met de jeugdouderlingen en kerkenraad, de jeugd betrekken bij het 

diaconale werk; 
• Speciale aandacht voor minder bedeelde mensen in de directe omgeving. De diaconie wil aandacht 

besteden aan groeiende eenzaamheid en als diaconie deel nemen aan de organisatie van 
bezoekwerk of andere vormen van contact voor ouderen en alleenstaanden. 

• Steeds weer bezinnen op de te stellen prioriteiten en de vormen van het eigen diaconale werk;  
• Zoeken naar manieren en activiteiten om juist ook plaatselijk missionair bezig te zijn. De diaconie 

ziet het ook als haar taak het Evangelie uit te blijven dragen en te vertellen over Jezus en wat Hij 
voor ons heeft gedaan. 

 

4. Activiteiten van de diaconie 
 
De diaconie is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: 
• De diaconie coördineert de bediening van het Heilig Avondmaal in de gemeente en is betrokken 

bij de bediening van het Heilig Avondmaal in de Beukenhof en de Emtinckhof; 
• De diaconie coördineert de kerkauto; 
• De diaconie heeft oog voor de ouderen in de gemeente en organiseert zo mogelijk en naar 

behoefte activiteiten voor deze doelgroep. De diaconie streeft naar het organiseren van drie 
Ouderenmiddagen per jaar, rond de christelijke feestdagen (Pasen, Pinksteren, Kerst); 

• Voor ouderen en zieken is er de mogelijkheid mee te luisteren via de kerktelefoon. Hiervoor kan 
indien nodig apparatuur bij gemeenteleden thuis worden geplaatst. De diaconie is 
verantwoordelijk voor het aanbieden van deze dienst. Het beheer, onderhoud en contact is 
uitbesteed aan vrijwilliger(s); 
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• Bloemengroet: elke zondag gaan de bloemen uit de kerk naar zieke gemeenteleden, 

gemeenteleden die een jubileum vieren of gemeenteleden die anderszins in aanmerking komen 
voor een groet. De diaconie is verantwoordelijk voor de uitvoering (bij voorkeur uitbesteed aan 
vrijwilligers). De bezorging van de bloemengroet ligt bij de ouderlingen. De diaconie ziet dit als een 
pastorale taak. 

• De diaconie is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de Hervormde Vrijwilligers Dienst 
(HVD). Eén van de diakenen heeft als afgevaardigde zitting in de HVD-commissie. De kosten 
worden door de diaconie gedragen; 
Zie verder § 6 over de HVD. 

• Die diaconie is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de ZWO-commissie (Zending 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Eén van de diakenen heeft als afgevaardigde 
zitting in de ZWO-commissie. De ZWO-commissie beheert haar eigen (onder)rekening en legt 
verantwoording af aan de Diaconie. 
Zie verder § 7 over de ZWO-commissie. 

• De diaconie neemt deel aan of organiseert diverse acties en draagt de kosten: 
o Kerstactie voor mensen met een minimum inkomen in de gemeente Wijdemeren. 
o Kerstattenties voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder en hen die aangedragen worden 

door ouderlingen. 
• In 2014 hebben de diaconieën van voormalig Hervormde Gemeenten Nieuw- en Oud-Loosdrecht 

hun deel ontvangen uit het ‘Alewijn en Elias van de Poll Fonds’ (na het laten afkopen van de 
inschrijvingen in de Grootboeken Nationale Schuld). De diaconie heeft dit bedrag ‘geoormerkt’ om 
te besteden in de lijn van de bedoelingen van de erflaatster, Sara Maria van de Poll. De diaconie 
heeft als streven jaarlijks een substantieel deel te besteden aan het plaatselijk en missionair 
jeugdwerk (zie bijlage). 

• Bij de samenvoeging (2019) heeft de diaconie de verplichting overgenomen die de diaconie 
Hervormde Gemeente te Oud-Loosdrecht was aangegaan met het college van kerkrentmeesters 
om jaarlijks (€18000) bij te dragen aan het traktement van ds. Van Duinen, zo lang als mogelijk en 
nodig (tot emeritaat). Aanleiding was de aanzienlijke reserve van met name de diaconie van de 
Hervormde Gemeente Oud-Loosdrecht. Het hiervoor begrootte totaalbedrag is ‘geoormerkt’. 

 

5. Diaconaal geld 
 
De inkomsten van de diaconie bestaan uit: 
• Collecten in de erediensten bestemd voor de diaconie: 

o Eerste rondgang tijdens de dienst; 
o Collectes die een diaconaal doel dienen, waarvan de bestemming vooraf wordt 

bekendgemaakt, veelal de uitgangscollectes en incidenteel tijdens de dienst; 
o Alle Avondmaalcollectes hebben een diaconale bestemming, de ‘commissie Incidentele 

Acties’ bepaalt de doelen voor deze collectes. 
• Eenmalige en periodieke giften van derden; 
• Opbrengsten uit vermogen van de diaconie. 
 
De uitgaven van de diaconie: 
• Diaconale doelen: De diaconie heeft een overzichtslijst van organisaties waaraan geld kan worden 

geschonken.  Deze lijst dient als bron voor het collecterooster en voor de incidentele giften die aan 
de hand van de ruimte op de begroting worden gedaan. De op lijst vermeldde of eventueel toe te 
voegen organisaties worden jaarlijks getoetst. 

• Activiteiten ontplooit door de diaconie of onder (eind)verantwoordelijkheid van de diaconie. 
• Ondersteuning van commissies die handelen in naam van de diaconie (HVD, ZWO, Bloemengroet). 
 
Verantwoording der gaven: 
• Via de Kerkklok of andere beschikbare kanalen wordt de gemeente over de opbrengsten en 

bestedingen geïnformeerd. 
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• In overeenstemming met de landelijke richtlijnen van de PKN worden er jaarlijks een jaarrekening 

opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde (financiële) beleid. Na 
voorlopige vaststelling door de kerkenraad ligt de betreffende jaarrekening ter inzagen voor 
gemeenteleden. Daarna wordt de rekening definitief vastgesteld door de kerkenraad. 

 

6. Hervormde Vrijwilligers Dienst (HVD) 
 
De HVD ondersteunt het pastoraal team bij het bezoekwerk binnen onze gemeente. De HVD bestaat 
uit commissieleden die verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen sectie. 
Elk commissielid heeft tenminste eenmaal per jaar overleg met de eigen wijkouderling (en pastoraal 
medewerker) over het bezoekwerk binnen de eigen wijk. Het commissielid verdeelt het bezoekwerk 
onder de ‘eigen’ bezoekvrijwilligers. 
 
Gemeenteleden van 75 jaar of ouder worden bezocht ter gelegenheid van hun verjaardag, bij een 
jubileum, geboorte van een kind of terugkomst uit het ziekenhuis.  
Daarnaast wil de HVD ook omzien naar mensen die eenzaam zijn en een bezoekje op prijs stellen.  
Ook wanneer er praktische ondersteuning nodig is kan er een beroep worden gedaan op de HVD. 
Indien mogelijk bieden de vrijwilligers zelf hulp of bemiddelt de HVD bij het regelen van de benodigde 
hulp. 
 
Vanuit de diaconie heeft één diaken zitting in de commissie, deze diaken zorgt voor de communicatie 
en korte lijnen tussen diaconie en HVD-commissie. 
 

7. ZWO-commissie 
 
Deze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een ondersteunend 
orgaan van de kerkenraad (in het bijzonder de diaconie), om de hele gemeente bewust te maken van 
de zendingsopdracht en hieruit ook te handelen. De liefde van Jezus Christus moet worden gedeeld, 
niet alleen met woorden maar ook met daden, waarbij ook de zelfredzaamheid moet worden 
bevorderd op plaatsen waar niemand hulp biedt. Tegelijk moet ook sprake zijn van wederkerigheid 
door het discipelschap te leren van onze broeders en zusters uit andere landen. 
 
De commissie bestaat uit een aantal (gemeente)leden en een afgevaardigde van de diaconie. 
De belangrijkste activiteiten van de commissie zijn: 
• De gemeente voorlichten over de collectebestemmingen door o.a. publicaties; 
• De ZWO-commissie streeft ernaar de gemeente te verbinden aan een met zorg gekozen 

gemeenteproject. Dit project wordt gekozen in overleg met de diaconie en met instemming van 
de kerkenraad. Het project heeft een langere looptijd (mogelijk enkele jaren). 

• De gemeente inlichten over- en betrekken bij - het door de ZWO-commissie gekozen 
gemeenteproject; geld inzamelen voor het project door middel van diverse acties en opbrengsten 
uit collectes en zendingsbussen; 

• Steun verlenen aan incidentele acties en doelen. 
 
De inkomsten van de ZWO-commissie bestaan uit: 
• De opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk; 
• De jaarlijkse bijdragen van de diaconie; 
• Collectes en giften; 
• Opbrengsten van acties zoals bijvoorbeeld een gemeenteproject. 
 
De uitgaven van de ZWO-commissie: 
• Ondersteunen van het lopende gemeenteproject; 
• Kosten voor zendingsavonden of bijvoorbeeld een kaarten-schrijf-actie hieruit betaald.  
• De opbrengsten van de Voorjaarszendings-, Pinkster- en Najaarszendingscollecte worden direct 

afgedragen aan de daarvoor bestemde doelen. 
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NB: de zendingscollectes worden verdeeld volgens eerder gemaakt afspraken (zie bijlage) 

Via de Kerkklok of andere beschikbare kanalen wordt de gemeente over de opbrengsten en 
bestedingen geïnformeerd. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd 
aan de diaconie. De jaarrekening is voor ieder gemeentelid vrij opvraagbaar. 
 
 
 

BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 
 

Er zijn elk jaar 4 zendingscollectes voor en door de ZWO-cie:  

• Voorjaarszending: collectedoel van KiA 

• Najaarszending: organiseert ZWO, 3 doelen, met brief aan alle gemeenteleden 

• Pinksterzending: organiseert ZWO, 3 doelen, met brief aan alle gemeenteleden 

• Zendingsbussen:  géén uitgangscollecte, er wordt wel extra aandacht gevraagd voor de  

zendingsbussen, opbrengst voor zendingsproject van de ZWO 

• Deze zendingscollectes worden bij de uitgang gehouden. Een diaken verzorgt dit. 

 

Verdeling zendingscollectes 

Deze verdeling betreft de Pinksterzendings- en de Najaarszendingscollecte.  

 

De totale opbrengst (deurcollectes + stortingen via ZWO) van deze collectes wordt in drieën gedeeld! 

De ZWO stort het geld; de penningmeester van de diaconie zorgt ervoor dat de kerkcollectes z.s.m. bij 

de ZWO terecht komen. De ZWO verdeelt het geld volgens de volgende sleutel: 

• 1/3 (project van de) IZB 

• 1/3 (project van de) Luisterend Dienen (GZB), dit is tegenwoordig Project 10 27 

• 1/3 Een door de ZWO-cie gekozen gemeenteproject (wisselt elk jaar of om de 2 jaar):  

o In 2014 was dit het Bus Project van Pro for Kids; 

o In 2015 Open Doors; 

o In 2016-2019 het zendingsproject van Maarten en Gerdien Blom in Albanië 

(Deelgenotenproject GZB); 

o In 2019 pastor Khoury in Bethlehem (gedurende een half jaar), n.a.v. de gemeentereis naar 

Israël; 

o Vanaf 2020 het zendingsproject van André en Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluis 

Bosnië (Deelgenotenproject GZB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


