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1. Inleiding.
Het beleidsplan van de Diaconie is vastgesteld na discussie en bezinning over de volgende
onderwerpen:
a. Wat betekent het diaconaat voor de samenleving, voor de kerkelijke gemeente en voor
de diakenen?
b. Welke opdrachten liggen er voor de Diaconie? Wat wordt gevraagd van een Diaconie?
c. Hoe geven de diakenen gestalte aan de concrete uitvoering van de geformuleerde
opdrachten en vragen?

Door dit schriftelijk vast te leggen heeft het College van Diakenen (lees Diaconie) zich
verplicht na te denken en concreet te formuleren wat de opdracht voor de komende jaren is.
De waarde van dit plan kent een tijdsbegrenzing en er zal daarom over enkele jaren opnieuw
een meer globale discussie en bezinning nodig zijn.
Tevens zal jaarlijks moeten worden nagegaan wat de opdrachten voor het komende (kerkelijk)
jaar zijn en zal indien nodig afgeweken moeten worden van het in het beleidsplan gestelde,
indien maatschappelijke of interne omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Het diaconaat is, hoewel de uitvoering primair berust bij de Diaconie, een taak voor de gehele
gemeente in een vorm van omzien naar elkaar.
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2. De Bijbelse basis en de taakstelling.
Onze Missie
De Protestantse Gemeente te Wolvega wordt in haar veelkleurigheid gevoed
vanuit de ene Bron van Gods Liefde, zoals we die kennen in Jezus Christus.
Gods Heilige Geest vormt ons tot een christelijke geloofsgemeenschap. Wij
willen betrokken zijn op elkaar en op onze naaste dichtbij en ver weg.

2.1 De Bijbelse basis.
Hoewel meerdere teksten de diaconale opdracht uitdragen, mogen de woorden die Jezus ons
leerde en die Matteüs heeft opgeschreven, toch wel hier als basis worden beschouwd: “Ik had
honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft Mij te drinken gegeven. Ik was
een vreemdeling maar u heeft Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken
maar u heeft Mij kleren gegeven. Ik was ziek maar u heeft Mij opgezocht. Ik zat in de
gevangenis maar u bent bij Mij geweest. Toen u dit voor één van Mijn minste broeders deed,
deed u het voor Mij”.(Mattheus 25: 35-36, 40)
Deze tekst valt niet mis te verstaan! Ook kunnen uit deze tekst al de basisopdrachten worden
gehaald: eten, drinken, kleding, onderdak verstrekken én omzien naar elkaar.
2.2 Wisselwerking met de gemeente
Het omzien naar elkaar is een taak van de Diaconie, maar ook van alle gemeenteleden.
Ook ligt er een taak voor de Diaconie om de gemeente te stimuleren dienstbaar te zijn en
daarnaast een financiële bijdrage te leveren, opdat degenen die dit het meest nodig hebben
geholpen kunnen worden.
2.3 Wisselwerking met de samenleving
Daar waar in de samenleving kwetsbare individuen of groepen dreigen ten onder te gaan dient
de Diaconie, waar nodig en mogelijk, sociale en maatschappelijke activiteiten te ontplooien
en zodoende de samenleving te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Zo nodig moet ook in
geval van acute financiële- of sociale nood hulp geboden worden in welke vorm dan ook.
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3. Binnenlands diaconaat.
3.1 Bewustwording.
De Diaconie wil de bewustwording in de gemeente stimuleren door de ouderlingen en
bezoekmedewerk(st)ers erop te wijzen dat signalen van noodgevallen moeten worden
opgepakt en doorgegeven, door diaconale onderwerpen ook eens onderwerp van bespreking te
doen zijn op een groothuisbezoek of gemeenteavond en door de gemeente te betrekken bij
diaconale acties ten behoeve van de zwakkeren in de samenleving.
3.2 In de eredienst.
Tijdens de erediensten zorgen de diakenen er voor dat er gecollecteerd wordt.
Tijdens de avondmaaldiensten zorgen de diakenen voor het gereedmaken van de
avondmaaltafel en de bediening van brood en wijn.
Voor diegenen die niet naar de kerk kunnen komen is er gelegenheid het avondmaal thuis te
vieren.
De bloemen uit de kerk gaan in principe naar een gemeentelid die teruggekeerd is uit het
ziekenhuis. De Diaconie bepaalt, eventueel in overleg met de predikant, naar wie de bloemen
gaan. Een lid uit het wijkteam brengt de bloemen vanuit de kerk naar het gemeentelid.
Zieke kinderen worden met een presentje door leden van de jeugdraad bezocht.
Ook in de tehuizen en woon- en zorgcentra zijn diakenen in de diensten aanwezig.
Tevens is er in het najaar een speciale dienst, waarbij aandacht geschonken wordt aan een
diaconale taak, opdracht dan wel actie.
3.3 Voorlichting aan de gemeente.
Gemeenteleden kunnen voor hulp bij de Diaconie terecht. Het is daarom belangrijk dat
bekend is wat de Diaconie doet. Regelmatig zal in het kerkblad “Onze Gids” mededeling
worden gedaan over de diverse activiteiten op diaconaal terrein en waar ondersteuning kan
worden geboden.
3.4 Ondersteuning.
Vanuit de Bijbelse opdracht tot het dienstbaar zijn aan de naaste wordt door de Diaconie
financiële steun verleend daar waar dit nodig is. Hulp aan de naaste staat hierbij voorop.
Gerichte hulpvragen worden adequaat en vertrouwelijk behandeld.
Waar nodig wordt door de Diaconie ook immateriële hulp en begeleiding verleend.
Voor gemeenteleden die minder mobiel zijn, bestaat de mogelijkheid om per kerktaxi naar de
kerk te gaan.
3.5 Recreatie.
Voor aangepaste vakanties voor ouderen en gehandicapten helpt de Diaconie, bij het vinden
van een vakantiemogelijkheid in het daarvoor speciaal ingerichte vakantiecentrum “F.D.
Roosevelthuis” in Doorn en/of “de Werelt” in Lunteren. Eventuele (extra-)kosten kunnen
voor rekening van de Diaconie komen. Tevens werkt de Diaconie mee aan de organisatie van
het eventueel benodigde vervoer naar en van het vakantiecentrum.
3.6 Boottocht.
Ieder jaar in de maand mei/juni wordt een geheel verzorgde boottocht georganiseerd voor de
ouderen in onze gemeente. Ook het vervoer naar en van de boot wordt door de Diaconie
geregeld. Van de deelnemers wordt een bijdrage gevraagd.
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3.7 Kerstgroet.
Met Kerst wordt er, bij de ouderen van 80 jaar en ouder in de gemeente een attentie bezorgd.
In verpleegtehuis Lindestede wordt er, namens de 5 kerken, in elke (afdelings)huiskamer een
fruitmand gebracht. Dit als groet van de gemeenten, zodat zij mogen weten dat ze er wel
degelijk bij horen en door de gemeente niet worden vergeten.
3.8 Kerstbroodmaaltijd.
Op 2e kerstdag (middag/avond) wordt er door de Diaconie samen met een aantal vrijwilligers
een feestelijke kerstbroodmaaltijd klaargemaakt voor ouderen en alleenstaanden. Daarnaast is
er tijd voor een gezellig praatje, zingen, gedichten en een kerstverhaal. We hopen zo met
elkaar iets van de warmte en het Licht van Christus aan elkaar door te geven. Ook hier zorgt
de Diaconie dat de mensen die slecht ter been zijn, gehaald en weer thuis worden gebracht.
3.9 Bloemengroet.
Bij huwelijksjubilea (vanaf 25 jr), geboorte en/of verjaardag (vanaf 80 jr) mag een bloemetje
worden overhandigd. Dit geldt ook voor nieuw ingekomenen en langdurig zieken
(langer dan 4-6 weken).
3.10 WMO.
De Diaconie wil haar meeleven met de zwaksten in de samenleving gestalte geven door waar
nodig de burgerlijke overheid op haar verantwoordelijkheid te wijzen.
Dit krijgt zijn uitwerking in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij
een afgevaardigde van de 5 kerken zitting heeft in de adviesraad.
3.11 Voedselbank
De Diaconie geeft ieder jaar de gemeente gelegenheid om levensmiddelen in te leveren bij
aanvang van de dienst op Dankdag zodat de Voedselbank dit kan gebruiken bij de
samenstelling van de voedselpakketten.
3.12 Kanskaart
De Diaconie heeft zijn medewerking toegezegd met Sociale Alliantie Fryslan voor het project
Kanskaart. Dit project betreft de burgerlijke gemeenteleden in Wolvega. Door het geven van
informatie over mogelijke ondersteuning wordt getracht mensen te bereiken die het moeilijk
hebben. Zij kunnen dan beroep doen op ondersteuning via de bovengenoemde instantie.
Dit project is in 2013 opgestart en zal vermoedelijk in 2016 eindigen, omdat dan de gehele
doelgroep is bereikt.
3.13 Overige taken. (zij het niet uitputtend)
- Bij de diensten zorgt een diaken ervoor dat eventueel ingebrachte voorbeden uit de
gemeente, voor de aanvang van de dienst aan de predikant worden gegeven.
- Daarnaast wordt er vanuit de Diaconie ook een voorbede aangeleverd.
- Ook werken de diakenen mee aan rouw- en trouwdiensten en bijzondere diensten.
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4. Werelddiaconaat.
4.1 Oikocredit.
De Diaconie heeft een deel van haar gelden ethisch belegd / uitgeleend in het Oikocredit
Nederlands Fonds. Met dit geld verschaft Oikocredit krediet aan kansarme ondernemende
mensen in ontwikkelingslanden, die daardoor voor een eigen inkomen kunnen zorgen en aan
hun toekomst bouwen. Op deze manier levert de Diaconie een structurele bijdrage aan meer
gerechtigheid en de bestrijding van armoede in de wereld.
4.2 Ouderenbeleid.
Bij de Stichting DORCAS zijn 2 Granny’s (uit Moldavië en Roemenië) geadopteerd.
De Diaconie ontvangt 1x per jaar een persoonlijk voortgangsrapport en 1 x per twee jaar een
nieuwe foto.
4.3 Kindertehuis Oradea
Jaarlijks ontvangt dit kindertehuis in Roemenie een toelage vanuit de Diaconie ten behoeve
van de zogenaamde “vitamineactie”. Elk kwartaal ontvangt de Diaconie informatie over de
gang van zaken.
4.4 Oost Europa Commissie
Brzotin – een project in Slowakije voor een gezinsvervangend tehuis en ruimtes voor
plaatselijke en kerkelijke activiteiten. Het project is inmiddels afgesloten.
4.5 Compassion.
Via de stichting Compassion uit Apeldoorn wordt een kind dat in armoede leeft ondersteund.
Het sponsorprogramma van Compassion is gericht op kinderen in de leeftijd van ongeveer 4
tot ongeveer 18 jaar. Gesponsorde kinderen nemen deel aan een plaatselijk Compassion
project. Ze krijgen daar ondermeer een opleiding, goede (aanvullende) voeding, medische
zorg en geestelijke vorming.
4.6 Zending.
Dit is een autonome groep waarvan de financiële controle door de Diaconie wordt uitgevoerd.

Pag. 6

versie 2015

5. Financiën.
De Diaconie stimuleert de gemeente tot het geven van een financiële bijdrage om het werk
van de Diaconie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit dient concreet te worden vertaald
in bijdragen door middel van de collectes in de dienst en giften.
Het collecterooster wordt jaarlijks, naar aanleiding van het datumschema van de landelijke
collectes opgesteld, waarna het wordt voorgelegd aan het College van Diakenen en
Kerkrentmeesters. Na behandeling door de beide Colleges wordt het definitieve
collecterooster vastgesteld.
Diaconaat op de kaart
Dit is een project dat tot doel heeft om het werk van de Diaconie beter onder de aandacht te
brengen bij de gemeenteleden. Door het aangeven van een aantal doelcollecten in het jaar is er
duidelijkheid voor de gevers betreffende de besteding van het geld.
Het project is in 2013 opgestart en is uitermate succesvol gebleken.
Het vermogen van de Diaconie is belegd. Naast de opbrengst van de collecte’s en giften wordt
uitsluitend gewerkt met het rendement uit het vermogen.
Bij de uitgaven wordt gebruik gemaakt van het provinciaal bijdragen advies. Ook wordt er
financiële hulp verleend aan onze naasten zowel veraf als dichtbij.
Daarnaast worden de al lopende verplichtingen nagekomen.
Het diaconale jeugdwerk in de gemeente wordt gesteund door de Diaconie door middel van
een jaarlijkse vaste bijdrage. De lopende verplichtingen moeten worden nagekomen
Elk jaar wordt door de Diaconie in het najaar een begroting opgesteld en in het voorjaar een
jaarrekening gemaakt. Na bespreking in de Diaconievergadering worden deze behandeld en
vastgesteld in de kleine kerkenraad en de kerkenraadsvergadering. Nadat de begroting en de
jaarrekening zijn behandeld tijdens het Gemeenteberaad vindt definitieve goedkeuring plaats.
Daarna vindt verzending plaats naar het Regionale College voor de Behandeling van
Beheerszaken in Staphorst.
In “Onze Gids” wordt een samenvatting van de begroting en jaarrekening gepubliceerd. De
volledige begroting en jaarrekening worden gedurende ten minste 5 werkdagen ter inzage
gelegd.
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6. Organisatie en structuur.
Het College van Diakenen kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het bestaat in totaal uit 15 diakenen. Het College vergadert eenmaal per maand.
Voorzitter, penningmeester en secretaris maken geen deel uit van de wijkteams.
(behoudens in bijzondere situaties: langdurige ziekte e.d.)
De gemeente is verdeeld in Wolvega noord en Wolvega zuid welke weer zijn onderverdeeld
in wijken.
Een wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken, en een aantal bezoekmedewerk(st)ers.
Van een wijkteam is in principe de ouderling de coördinator en de eindverantwoordelijke.
De diaken verzorgt meestal het secretariaat.
Het team heeft regelmatig onderling contact (minimaal elke 3 maanden).
De juiste taakomschrijving van de teamleden is vastgelegd in de “Informatiemap
Ambtsdragers”.
Er zijn twee werkverbandvergaderingen per jaar, waar leden van Diaconieën uit de classis
elkaar ontmoeten en elkaars plannen en ideeën uitwisselen.
Ten slotte zijn er nog 4 vergaderingen per jaar van de classis, aan de hand van een bestaand
roulatieschema.
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7. Plannen in ontwikkeling
7.1 Diaconie op de kaart
Gezien het succes van de doelcollecten is besloten om hiermee door te gaan. Er wordt
gestreefd naar een verder uitbouw van de doelcollecten. Verder zal er worden gewerkt aan
digitalisering, via bijvoorbeeld de website, om de doelcollecten verder onder de aandacht te
brengen. Het is de bedoeling om 4 doelcollecten per jaar te houden. Het gaat hierbij om de
volgende soorten doelen:
- kind- en toekomst;
- noodhulp;
- zorg;
- specifiek jaardoel.
7.2 Actie voor elkaar
In de komende jaren wil de diaconie actief zijn in de samenleving door bijvoorbeeld mensen
die hulp nodig hebben bij te staan. Je kunt hierbij denken aan allerlei klusjes.
7.3 Projecten Oost-Europa
Er zal worden onderzocht welke nieuwe projecten we kunnen opstarten.
7.4 Diaconie in de samenleving
De Diaconie wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de diakenen om een meer
actieve rol in de samenleving te vervullen. Hierbij wordt gedacht aan directe hulp aan mensen
die bijvoorbeeld eenzaam zijn.
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