
BELEIDSPLAN DIACONIE GEREFORMEERDE KERK EEN-NORG 2020 – 2023 

Inleiding 

Overeenkomstig Ordinantie 4-8-5 van de Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in 

Nederland heeft de diaconie van de Gereformeerde kerk Een-Norg voor de periode '2020-2023’  

een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan is de huidige gang van zaken beschreven en zijn 

aandachtspunten en beleidsvoornemens voor de toekomst opgenomen. 

1. Doelstellingen: 

Het woord ’diakonia' betekent "dienst' of zoals de kerkorde het noemt, de dienst der Barmhartigheid. 

Om de gemeente in deze dienst voor te gaan is het ambt van diaken ingesteld. De diaken bekleedt zijn 

ambt in en met het oog op de gemeente om zorg te dragen voor de dienst der barmhartigheid in de 

gemeente en in de wereld. Dit krijgt gestalte door middelen in te zamelen, te beheren en uit te delen,  

de naaste in nood te helpen. 

2. Huidige taken: 

2.1 Financiële ondersteuning gemeenteleden 

De diaconie verleent daar waar het nodig en bekend is een financiële ondersteuning aan noodlijdende 

personen en gezinnen in de gemeente. Door middel van aanvragen, via ambtsdragers of via indirecte 

informatie worden de gewenste steunadressen gevonden. 

2.2 Dienstverlening in de gemeente 

Bij acute noodsituaties onder gemeenteleden coördineert de diaconie de mogelijkheden tot 

hulpverlening. Verwezen wordt naar het werkplan 2020-2023. 

2.3 Dienstverlening landelijk en wereldwijd 

De diaconie draagt in financieel opzicht bij aan verschillende plaatselijke, landelijke en mondiale 

projecten van maatschappelijk-sociaal en diaconale aard. Ook draagt zij bij in acute noodsituaties die 

zich van tijd tot tijd voordoen, zowel landelijk als wereldwijd.  

Deze hulpverlening gebeurt via Kerk in Actie en ook worden er ieder kwartaal een aantal projecten 

van derden gekozen die vervolgens een bijdrage ontvangen. 

2.4 Financiën en geldwerving 

De diakenen zijn ambtelijk aanwezig in de zondagse erediensten en dragen daarbij zorg voor het 

inzamelen van de liefdegaven. De diaconie heeft geen bezittingen en ontvangt geen subsidie. Ze is 

volledig afhankelijk van de giften van gemeenteleden en eventuele legaten. De ontvangen inkomsten 

van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in 

de vorm van ondersteuning van activiteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden 

inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen 

organisatie (vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk  

van de kerk. 

3. Aandachtspunten 

3.1 De diaconale roeping die elk gemeentelid heeft wordt nog onvoldoende onderkend. 

3.2 Meerdere mensen hebben ten onrechte schroom om bij de diaconie aan te kloppen. 

3.3 De jeugd heeft meer aandacht nodig. Dat is ook voor de diaconie een belangrijk punt. 

4. Beleidsvoornemen 

4.1 Het geven van meer informatie in Rondom de Kerken en in de zondagse nieuwsbrief over diverse 

projecten om betrokkenheid en diaconaal besef van gemeenteleden te verhogen en zo mogelijk meer 

inkomsten te genereren. 

4.2 Het laagdrempelig maken van de diaconale mogelijkheden voor bescheiden gemeenteleden  

door structureel in het kerkblad te vermelden hoe de diaconie kan worden benaderd in precaire 

gevallen. Tevens kan de kennis van andere ambtsdragers worden gebruikt om de diakenen  

een ingang te bieden. 


