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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD). Na een bespreking van de
huidige situa e (hoofdstuk 1) en de gesignaleerde problemen (hoofdstuk 2) volgt die van de
gewenste situa e na vier jaar (hoofdstuk 3), die uiteraard realis sch en bereikbaar dient te zijn.
Nu kan de weg van de huidige naar de gewenste situa e in kaart worden gebracht: het
beleidsplan (hoofdstuk 4). Ook komt dan de verdere accentuering en inkleuring aan bod: de
keuzes en de werkwijze. Tenslo e volgen hieruit de concrete ac epunten die uitgewerkt
kunnen worden in werkgroepen, ed.
Visie op het diaconaat
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verwoordt in haar kerkorde, ar kel X-2 haar visie op
het diaconaat als volgt:
"De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de dienst
van barmhar gheid en gerech gheid, te delen wat haar aan gaven geschonken is, te
helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerech gheid van God waar onrecht
geschiedt."
Vanuit onze inspira ebron, de Bijbel, leren we dat ieder mens moet kunnen worden en zijn de
mens zoals God hem of haar hee bedoeld. Ieder mens moet daarom naar zijn mogelijkheden
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en daar een bijdrage aan leveren. Waar
deze waardigheid van mensen in het gedrang komt, treedt diaconaat naar voren.
De kerk fungeert als het kloppend hart van de gemeente, waar ruimte is voor iedereen en
mensen zich thuis voelen. De kerk doet een appèl op gemeenteleden om het woord uit te
dragen en te doen. Ieder lid hee de verantwoordelijkheid om zich dienend op te stellen voor
zijn of haar medemens. Het diaconale werk is een integraal onderdeel van het kerkenwerk. In
de eredienst maken diakenen dit zichtbaar in de viering van het Heilig Avondmaal en de
inzameling van de gaven.
Diakenen staan op vooruitgeschoven posten van de kerkelijke gemeente. Zij ze en de
beleidslijnen voor het diaconale werk uit en betrekken de gemeente bij de uitvoering van de
diaconale taken. De diaken hee een dienende en ondersteunende func e. De wijk, de stad en
de wereld zijn het werkterrein van de diaken. Diaconaat houdt niet op bij de grenzen van de
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kerkelijke gemeente. Het gaat om zorg voor mensen in nood, kerkelijke en onkerkelijk,
plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.
Visie op het College van Diakenen
Het CvD schept de mogelijkheden voor het uitvoeren van diaconaal werk binnen de gemeente
en waar nodig neemt het ini a even en s muleert het. Op stedelijk niveau hee het CvD oog
voor die diaconale vragen die wijkovers jgend zijn en is het een kri sche gesprekspartner voor
de overheid en andere organisa es op het terrein van het algemeen maatschappelijk welzijn.
Binnen de Algemene Kerkenraad en de Raad van Kerken vraagt het CvD aandacht voor
diaconale aspecten van het kerk-zijn.
Hoofdstuk 1 – Huidige situa e in 2019
De huidige ac viteiten die onder de verantwoordelijkheid van het CvD vallen, zijn:
1. de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
2. de dienst aan de Tafel van de Heer;
3. het mede voorbereiden van de voorbeden indien de situa e daar naar is;
4. het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
5. het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
6. het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
7. het nemen of ondersteunen van ini a even die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
8. 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;
9. het beheren van de ﬁnanciële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat, waaronder:
a. het vaststellen van het collecterooster i.o.m. het College van Kerkrentmeesters;
b. het eigen vermogen beheren;
10. en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen,
waaronder:
a. aanwezigheid bij vergaderingen van het Diakonaal Pla orm Alphen aan den Rijn;
b. geregeld bijwonen van liturgische vieringen in de Kaleidoskoop te Nieuwkoop.
Hoofdstuk 2 – Gesignaleerde problemen
Het CvD maakt zich binnen het diaconale werk zorgen over:
1. het proces van voortschrijdende tweedeling in de samenleving;
2. toenemende armoede en schuldenproblema ek;
3. toenemende complexiteit van de ﬁnanciële hulpvragen;
4. de individualisering van onze samenleving;
5. de globalisering van onze samenleving;
6. de zwakke posi e van allochtonen en mensen zonder papieren;
7. het gebrek aan par cipa e in de samenleving van uitkeringsgerech gden, chronisch zieken,
(ex-)psychiatrische pa ënten, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, ex-gede neerden,
drugsgebruikers en dak- en thuislozen;
8. toenemende verslavingsvormen (alcohol, drugs, gokken, internet, seks);
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9. het gebrek aan mantelzorg voor zieken en zelfstandig wonende ouderen;
10. de decentralisering van zorgtaken van de centrale overheid naar lagere overheden.
Er is geen integrale omschrijving beschikbaar van de verdeling van en de inhoud van de
verschillende taken van de diakenen van de huidige situa e.
Hoofdstuk 3 – Gewenste situa e in 2023
Het CvD hoopt in 2023 de volgende situa e te bereiken:
1. con nuering van huidige ac viteiten;
2. een eigen vermogen dat in overeenstemming is met de ﬂuctua es van uitgaven en
inkomsten.
Hoofdstuk 4 – Beleid van het CvD
De weg naar de gewenste situa e en de daarbij gemaakte keuzes vormen het beleidsplan. Voor
een groot deel wordt het gevoerde beleid gecon nueerd. Daarnaast zijn er enkele nieuwe
beleidspunten.
Te con nueren beleidspunten
1. het werven, beheren en verdelen van diaconale gelden;
2. de nodige ﬁnanciële middelen worden verdeeld over plaatselijke, regionale, landelijke en
wereldwijde doelen:
a. diverse Goede Doelen 6x € 30,- en 8x € 75,-;
b. Bejaardensoos Aarlanderveen, jaarlijks € 100,-;
c. 4 Avondmaalscollectes (om beurten binnenland en buitenland);
d. noodhulp Kerk in Ac e;
e. afdrachten Binnenlands Diaconaat.
3. par ciperen in de kerstpakke enac e van de diverse kerken in de omgeving. Dit wordt
geïni eerd door de RK kerk van Aarlanderveen;
4. het ﬁnancieel steunen van organisa es en personen, die passen bij ons beleid en niet
nauwelijks op andere (subsidie) bronnen kunnen terugvallen. Plaatselijk kiest het CvD voor
steun aan s ch ngen waarmee we een goede rela e hebben (Raad van Kerken), en
bovenplaatselijk en wereldwijd gee het CvD de voorkeur aan organisa es die voorkomen
op de lijst van Kerk in Ac e;
5. het signaleren van armoede en zorgbehoe en om de kerkelijke en burgerlijke gemeente op
te roepen tot het nemen van hun verantwoordelijkheid om hiervoor oplossingen te zoeken.
Nieuwe beleidspunten
1. het opnieuw vaststellen van het eigen vermogen gezien de verwachte extra uitgaven en de
ﬂuctua es in uitgaven en inkomsten;
2. het s muleren van gemeentelijke aandacht voor diaconie en zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking (ZWO);
3. het vaststellen van de precieze invulling en taakverdeling van de diaconale taken en dit
vastleggen in een levend document dat ieder jaar door het CvD herzien wordt.
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Aanhangsel – Gebruikte a or ngen
CvD College van Diakenen
RK
Rooms Katholiek
PKN Protestantse Kerk in Nederland
ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
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