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Wachten op een wonder
Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder,
Een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.
Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping en mijn wondermacht.
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder.
Luc Gorrebeek

Beleid
De diaken staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor
elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen vaak de
overhand te hebben en wordt Gods bedoeling te weinig (h)erkend. Hoe staat de diaken in zijn relatie tot
God en medemens?
• Relatie tot God: een mens die kiest om God te dienen wordt gevraagd het voorbeeld van Jezus
te volgen: waarbij de meerdere de mindere dient en waarbij ieder de gave geeft die hij/zij van
God heeft mogen ontvangen.
• Relatie tot de medemens: je naaste liefhebben als je zelf, voorbij het vanzelfsprekende helpen
van je familie, vrienden en kennissen. Dit vraagt om oog te hebben voor de nood in de wereld,
nood die vaak niet goed zichtbaar is. Het betekent keuzes maken, onvoorwaardelijk steun geven
aan hen die lijden.
• Relatie tot de aarde: de mens heeft van God de taak gekregen rentmeester te zijn voor de aarde.
Dit betekent zorg dragen voor de aarde en alle wezens die daarop leven.
De diaconie hanteert in haar werk de volgende drie basisprincipes:
• Getuigen van Gods gerechtigheid: wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met ons
gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de wereld waarin
wij wonen, de medemens waarmee wij leven de vreemdeling die wij ontmoeten.
• Vragen om aandacht: voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze directe
omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons heen. Die aandacht moeten
wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als onderdeel van de kerkenraad mogen wij
hiervoor ook aandacht vragen bij overheid en de maatschappelijke instellingen en
overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het beleid dat op
landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen.
• Geven van onze gaven: enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke
gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds door middel van onze giften of
bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen.
Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken gaven te delen zijn deze
drie basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods gerechtigheid is de basis van waaruit wij
handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen om hulp aan anderen, zowel
binnen de kerkelijke gemeente als in de samenleving. Bij deze drie basisprincipes gaan onze eerste
gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu waarin deze mens leeft verdient steeds meer onze
aandacht.
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Reguliere taken
In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de
betrokkenheid van gemeenteleden wordt een dergelijke taak soms geheel uitgevoerd zonder directe
dagelijkse bemoeienis van de diaconie. De diaconie blijft echter altijd aanspreekbaar en
eindverantwoordelijk. Zijn er dus problemen of vragen dan kan met de diaconie contact worden
opgenomen.

Bestuurlijke taken
•

•
•
•
•

De diakenen vergaderen ongeveer acht keer in het jaar, voorafgaande aan de vergadering van de
kerkenraad. Zij nemen deel aan de vergaderingen van de kerkenraad. Voor de vergadering van de
diaconie is er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
o De voorzitter zorgt voor de algemene coördinatie en fungeert als spreekbuis.
o De secretaris zorgt voor de verslaglegging, het opstellen van de agenda, het rondzenden van de
post, de correspondentie en de eventuele schriftelijke rapportage aan de kerkenraad.
o De penningmeester zorgt voor de begroting van de diaconie, bewaakt de uitgavenstroom en
zorgt voor verantwoording door middel van de jaarrekening.
De penningmeester van de diaconie stelt het collecterooster op, dat door de kerkenraad tijdens een
vergadering wordt besproken en vastgesteld.
De voorzitter van de Diaconie maakt deel uit van her moderamen.
De diaconie participeert in het streekverband van protestantse diaconieën Noord West Overijssel en
neemt deel aan de twee vergaderingen per jaar met in principe twee afgevaardigden.
Een diaken neemt deel aan twee vergaderingen per jaar van het Diaconaal platform.

Binnen de plaatselijke gemeenschap staan wij open voor antwoorden op hulpvragen.

Informatieverstrekking, bezinning en kennisdeling
•
•
•

•

De diaconie informeert de gemeenteleden over de verschillende acties die gehouden worden vanuit
de diaconie zelf en vanuit de provinciale en landelijke diaconale organen.
De diaconie informeert de gemeenteleden over de doelbestemmingen en de bereikte resultaten van
de collectes en de besteding van de diaconale gelden.
De diaconie bezoekt lokale en regionale bijeenkomsten met een diaconaal en ZWO karakter die
worden georganiseerd vanuit de moderamina van de gemeente Steenwijkerwold, de
Dienstenorganisatie Steunpunt Noord. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om te informeren en kennis
en ervaring te delen.
De informatieverstrekking verloopt via de schermen in de kerk, de website/ Kontakt en het
Gezamenlijk Zondagsblad.

Taken in de eredienst
•
•
•
•
•
•

Zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn in en rondom de eredienst zodat gemeenteleden en andere
kerkbezoekers hun vragen kwijt kunnen.
Voorbereiden en uitvoeren van de viering van het Heilig Avondmaal.
Geven van nadere uitleg over de doelbestemming van de diaconale collecte, bijvoorbeeld door een
korte toelichting voorafgaand aan de inzameling van de gaven
Voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van de inzameling van de gaven.
Het binnenbrengen van de paaskaars op Stille zaterdag.
Betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten op Startzondag (september) en
de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
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Taken rondom de eredienst
•
•

•

•
•

Coördinatie van de ophaaldienst: Door middel van een rooster wordt gezorgd dat ouderen en
anderen die slecht kunnen lopen opgehaald worden voor de wekelijkse kerkgang, als zij dat wensen.
Op verzoek kan via “kerkdienst gemist” een dvd van de eredienst gemaakt worden, zodat mensen die
de dienst niet konden meemaken de mogelijkheid hebben, om achteraf de dienst te zien en te
beluisteren. (in samenwerking met het Digi-team)
Ook bij bijzondere diensten, zoals rouw- en trouwdiensten, kan van deze gelegenheid gebruik worden
gemaakt.
Coördinatie van de kerktelefoon: voor de mensen die de dienst niet kunnen bezoeken bestaat de
mogelijkheid, om gebruik te maken van de kerktelefoon. Hiervoor wordt maandelijks een vergoeding
gevraagd. Mocht men hieraan niet (geheel) aan kunnen voldoen, neemt de diaconie deze kosten
(gedeeltelijk) over.
Coördinatie thuisviering Heilig Avondmaal: voor gemeenteleden die niet aan het Heilig Avondmaal in
de kerk deel kunnen nemen is er de mogelijkheid om dit thuis te vieren samen
met een ouderling en diaken.
Coördinatie liturgisch bloemstuk: de diaconie verzorgt voor de herdenkingskerkdienst op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, tijdens Kerst en Pasen, een liturgisch bloemstuk.

Taken rondom de kerkelijke gemeente
•
•

•

Coördinatie van de Paasgroet (bloemen) en de Kerstgroet; de diaconie zorgt ervoor, dat
gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben (bijvoorbeeld weduwen/weduwnaars en zieken) en
ouderen vanaf 80 jaar een attentie ontvangen met Pasen en Kerst.
Informatie geven over diaconale vakantieweken:
o Het protestants streekverband van diaconieën in Noord West Overijssel organiseert een eigen
Roosevelt-vakantieweek met ‘eigen’ vrijwilligers in het Hyde Park te Doorn. De diaconie brengt
zowel bij de doelgroep als bij mogelijke vrijwilligers die voor deze weken nodig zijn de
mogelijkheid onder de aandacht door middel van promotie en informatieverstrekking.
o In het Hyde Park wordt ook een vakantieweek voor echtparen gehouden, die door een regionale
werkgroep wordt georganiseerd. Deze week wordt door ons onder de aandacht gebracht in het
kerkblad en ondersteunt door het verstrekken van informatie en beschikbaar stellen van
formulieren.
Behandeling diaconale hulpvragen vanuit ouderen- en ziekenbezoek: het bezoeken van ouderen en
zieken gebeurt in de regel door predikant, ouderlingen en bezoekdames en -heren.
Zij bezoeken mensen in bejaardencentra, verpleeg- en ziekenhuizen en thuis. Bij een diaconale
hulpvraag nemen zij contact op met de diaconie.

Taken rondom de plaatselijke gemeente en de samenleving
Eenmaal per maand vindt er een gezamenlijke maaltijd plaats voor ouderen aansluitend aan de
ouderenmorgen. Hierbij zijn ook mensen van buiten de kerkelijke gemeenschap welkom. De diaconie
draagt financieel bij aan deze activiteit door overname van de kosten van het vervoer van enkele
deelnemers, die buiten Steenwijkerwold wonen.
Het stimuleren van Zending en Werelddiaconaat onder de gemeenteleden (verzamelen van
ansichtkaarten en postzegels, collecteren van zendingsgeld).
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Jaaractiviteiten
De jaaractiviteiten vinden plaats naast de reguliere taakuitvoering en vallen grofweg uiteen in eenmalige
acties of acties die leiden tot uitbreiding of verdieping van de reguliere taken.
•

•
•
•
•
•

In de maand november vindt er een inzameling plaats van geld en goederen voor de
voedselpakketten van de hulporganisatie Dorcas.
Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika.
Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties.
Tijdens de zondag na Biddag houden we een inzameling voor de Voedselbank.
Aan het eind van het jaar kiezen wij diverse diaconale doelen. Deze worden financieel ondersteund.
Jaarlijks wordt een Gemeente-avond georganiseerd waaraan de diaconie deels ook een invulling
geeft.
Kerstpakketten actie.
Kerst- en Paasgroeten verzorgen en bezorgen.
Het acuut inspelen op rampen en natuurgeweld met financiële ondersteuning.

Speerpunten van de diaconie voor het seizoen 2018 – 2022 zijn:
•
•
•

Alert zijn op armoede om ons heen en zo nodig helpen en ondersteunen.
Mantelzorg.
Ondersteuning lokale (hulp) projecten

-5-

