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Voorwoord 
 
De kerkorde verplicht elke gemeente tot het maken van een beleidsplan. 
Het zal duidelijk zijn, dat dit niet zonder bedoeling is. God is een God van orde en in 
gehoorzaamheid aan Hem zullen we daarom ook orde moeten aanbrengen in ons diaconaal 
handelen. Door middel van een diaconaal beleidsplan kan overzichtelijk in kaart worden 
gebracht wat de diaconie gaat doen in de komende jaren, hiermee legt zij verantwoording af 
aan de gemeente. Door middel van dit beleidsplan kan de gemeente dus kennis nemen van 
hetgeen de diaconie doet en wat zij van plan is. Het plan geeft ook een beschrijving van wat 
diaconaat is.  
 
Daardoor is het ook een belangrijk stuk informatie voor de (algemene) kerkenraad. Voor de 
diaconie zelf is het een plan van aanpak van werkzaamheden, een leidraad voor het bepalen 
van giften en een handvat voor de bezinning op de vraag: "Waar werken we aan en waaraan 
moeten we nog gaan werken?”  
 
Kortom: Het beleidsplan is een handboek voor alle betrokkenen van de diaconie. Het 
diaconaal beleidsplan kan tevens een onderdeel zijn van het gemeentelijk beleidsplan. 
 
 
 
 
 
Vriezenveen,  januari 2014 
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1. Visie op diaconaat met als grondslag de Bijbel en als leidraad de kerkorde 

PKN 
 

Hoewel meerdere teksten de diaconale opdracht uitdragen, mogen de woorden die Jezus 

ons leerde en die Matteüs heeft opgeschreven, toch wel als een exponent in dezen worden 

beschouwd:” Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te 

drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.  

36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was 

in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.  

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U 

hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?  

38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en 

hebben U gekleed?  

39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?  

40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van 

deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” (Mat. 25:35-40, 

HSV)  

 
 
Voor de kerkelijke gemeente en de diaconie is er veel te doen: plaatselijk, regionaal en  
wereldwijd. Diakenen kunnen een bijdrage leveren aan discussies en ontwikkelingen  
in kerk en samenleving. Omdat ze niet alle problemen kunnen oplossen, moeten ze keuzes 
maken. Daarbij helpt het maken van beleid. Zo krijgen we als diaconie beter zicht op de 
taken waaraan de diaconale gemeente speciale aandacht moet geven. Dat motiveert en 
inspireert om het werk vol te houden.  

 
Ordinantie 4.7, van de Protestantse Kerk in Nederland zegt daarover:  
 
De kerkenraad heeft tot taak, het vaststellen van het beleidsplan ter zake  
van het leven en werken van de gemeente.  
 
Ordinantie 4.8 voegt daaraan toe:  
 
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan  
op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters,  
het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de 
gemeente. Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg 
over eventuele wijziging van het beleidsplan. Nadat de kerkenraad het beleidsplan of 
een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente 
gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun 
mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de 
kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast. 
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1.1 Wat we bedoelen met een beleidsplan? 
 
Gemeenten die horen bij de Protestantse Kerk in Nederland leggen in een notitie vast wat de 
gemeente de komende vier jaar van plan is, wat zij ermee wil bereiken, welke keuzes zij 
daarbij maakt en welke middelen zij daarvoor inzet. Dat geeft richting aan gemeente, 
kerkenraad, commissies en werkgroepen en het verheldert waarin deze periode de accenten 
liggen. De plannen voor verschillende deelterreinen kunnen dan deel uitmaken van het totale 
beleidsplan van de gemeente.  
 
Bij het maken van het onderdeel voor het diaconaat gaan we uit van artikel X,2 uit de 
kerkorde.  
 
“De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld  
door 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 geschiedt”  
 
In ordinantie 8.3 vindt u de taken van de diaconie, zowel in de gemeente en  
haar omgeving als elders in de wereld:  
 

 het betrachten van onderling dienstbetoon  

 het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig 
hebben  

 het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn  

 het signaleren van knelpunten in de samenleving en  

 het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping  
 
Van belang bij het maken van beleid is zicht hebben op wat zich afspeelt op het gebied van 
welzijn in ons dorp, en welke instanties of verenigingen daarbij zijn betrokken. 
Daarnaast is er regionaal, landelijk en wereldwijd diaconaal werk waarvoor de betrokkenheid 
van de gemeente noodzakelijk is.  
 
Na al deze gegevens op een rij te hebben gezet, kunnen we als diaconie bespreken  
in welke richting we ons verder willen/moeten oriënteren, welk diaconaal werk we met name  
willen bevorderen, welke resultaten we willen bereiken, hoeveel menskracht en tijd  
daarvoor nodig is en hoeveel het kost.  
 



                          Beleidsplan 2014 -  2017                                          pagina 5 

2. Diaconaal Beleid 2014 - 2017 
 

 
2.1. Diaconale bewustwording 

 
De diaconie heeft als centrale taak het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar 
diaconale roeping. De centrale diaconie zorgt ervoor dat de diakenen voldoende toegerust 
zijn om te kunnen functioneren in de wijk. Dit kan door middel van cursussen, mentorschap, 
bijeenkomsten, bezinningsdag. 
 
In de praktijk willen we dit vooral realiseren door het versterken van de samenwerking met 
de wijkouderlingen. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door een wijkdiaken aan een 
aantal sectieouderlingen te koppelen, al dan niet aangevuld met een medewerkster van de 
HVD. Regelmatige uitwisseling van informatie maakt de kans groter dat ook mogelijk 
diaconale zaken eerder herkend worden. De organisatorische verantwoordelijkheid hiervan 
ligt altijd binnen de wijk. 
 
 

2.2. Taken in de Eredienst 
 
De taken van de diakenen in de Erediensten zijn vastgelegd in het document “Leidraad voor 
de diaken”. Beleidsmatig worden hierin geen veranderingen voorzien. 
 
Wat betreft de informatievoorziening tijdens de Erediensten streven wij ernaar om diaconale 
informatie (over acties, bijzondere collectes, etc) zoveel mogelijk in de afkondigingen of op 
een andere wijze (bijv. met een beamer) te vermelden. 
 
 

2.3. Communicatie 
 
In de reguliere kerkdiensten wordt regelmatig aandacht besteed aan diaconale projecten en 
collectes. De diaconie streeft er naar om dergelijke projecten en bijzondere collectes ook via 
andere kanalen onder de aandacht van de gemeente te brengen middels moderne 
communicatiemiddelen. 
 
Kerk door de week betreft een maandelijkse uitzending van de kerkradio die mede wordt 
ingevuld door een diaken, samen met andere vrijwilligers. Vanuit de diaconie willen wij hier 
blijvend aandacht aan besteden. 
 
 
 

2.4. Diaconaal beleid plaatselijk 
 
Individuele hulpverlening (o.a. stille hulp): 
In de meeste gevallen gaat het hier om de zogenaamde stille hulp. Om stille hulp te kunnen 
bieden is de diaconie afhankelijk van signalen die door gemeenteleden worden opgevangen. 
Daarom streeft de diaconie ernaar de gemeenteleden meer bewust te maken van het feit dat 
mogelijke probleemsituaties zich ook in hun eigen omgeving kunnen voordoen. Dit gebeurt 
onder meer door het onderwerp stille hulp op elke kerkenraadsvergadering te bespreken. 
Stille hulp is altijd tijdelijk: de diaconie streeft altijd naar een structurele oplossing waarin de 
hulpontvanger uiteindelijk weer zelfstandig verder kan gaan. 
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Indien zich een geval voordoet waarbij acute hulp is geboden, dan wordt dit besproken 
binnen het DB (voorzitter, secretaris en penningmeester). Hulp kan worden geboden in de 
vorm van geld voor eerste levensbehoeften, maar ook door bijvoorbeeld hulpverlenings-
instanties in te schakelen zoals: 

- Maatschappelijk Werk 
- Stichting Wegwijs/Acanthus 
- De Formulierenman 
-  Schuldsanering/Stadsbank 
- Stichting Manna 
- B.O.O.T. 

 
Eventuele kosten worden in eerste instantie betaald door de diaconie. Wel kan een 
schuldverklaring worden opgesteld waarin de hulpnemer verklaart het bedrag in termijnen 
aan de diaconie terug te betalen. 
 
 
Een andere vorm van individuele hulpverlening kan betrekking hebben op vluchtelingen die 
binnen Vriezenveen zijn komen wonen. Het beleid is er hier op gericht om de contacten met 
lokale/regionale organisaties, zoals Vluchtelingenwerk Almelo,  te onderhouden. Hierdoor 
probeert de diaconie een goed beeld te krijgen van het aantal vluchtelingen wat binnen de 
gemeente woont. Dit maakt het gemakkelijker om waar nodig op individuele basis hulp te 
bieden.  
 
 
 
Ouderenzorg, mantelzorg, gehandicaptenzorg en vrijwilligerswerk 
Een jaarlijks terugkerende taak van de diaconie is het faciliteren van een vakantieweek voor 
deze doelgroep. De mogelijkheid wordt geboden om één keer per jaar, gedurende een week, 
in een vakantiehuis te verblijven. Meestal is dat het Roosevelthuis in Doorn. Ook de partner 
kan mee en deze wordt dan die week ontlast van de zorg 
De diaconie streeft ernaar om alle gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen in staat 
te stellen van deze vakantieweek gebruik te maken. Gemeenteleden die zich dat financieel 
niet kunnen veroorloven kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de diaconie.  
Eén van de taken van elke diaken is dan ook om te signaleren wie wel graag eens op 
vakantie zou willen, maar dit om financiële redenen niet doet. 
 
Diaconaal wordt aandacht besteed aan het werk van mantelzorgers in samenwerking met en 
op aangeven van Steunpunt Informele Zorg Twenterand. 
 
 
Commissie Eugeria, Meulenbelt en Krönnenzommer, Weemelanden. 
Eén diaken is contactpersoon. Rond Pinksteren regelt deze diaken in samenwerking met 
jongeren van jeugdvereniging Ps. 119:9 een bezoekavond(en) aan de verzorgingshuizen De 
Vriezenhof en de Weemelanden, waarbij onder meer een bloemstuk wordt aangeboden.  
Ook worden er middagbijeenkomsten georganiseerd.  
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VHV 
De Vrijwillige Hulpdienst Vriezenveen of kortweg VHV verzorgt met vrijwilligers allerlei 
diensten voor mensen die hulp nodig hebben. De dienst kan bestaan uit het verzorgen van 
vervoer naar huisarts, tandarts, ziekenhuis, familiebezoek, enz. Het helpen met 
boodschappen doen. Eén diaken is contactpersoon en is behulpzaam bij het oplossen van 
eventuele problemen en zorgt voor terugkoppeling naar de centrale diaconie. 
 
 
HVD 
De Hervormde Vrouwendienst of kortweg HVD is een kerkelijke instelling, die bestaat uit 
vrouwelijke gemeenteleden. Het doel van de HVD is om, in overleg met de wijkkerkenraad 
en de predikanten, behulpzaam te zijn in het gemeentewerk, door het bezoeken van 
bejaarden, zieken, nieuw ingekomen gemeenteleden, en bij geboorten, etc. De HVD is een 
stukje kerkenwerk, geen ledenorganisatie. Een gedeelte van de uitvoering van de HVD valt 
onder verantwoording van de diaconie. Eén diaken is contactpersoon en is behulpzaam voor 
zaken die centraal geregeld of gecoördineerd moeten worden. De organisatorische 
verantwoordelijkheid ligt binnen de verschillende wijken. 
 
 
 

2.5 Diaconaal beleid regionaal / landelijk 
 
De diaconie is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Twenterand. Dit betreft een 
samenwerkingsverband van de diaconieën en caritasinstellingen van de verschillende 
kerkelijke gemeentes in de gemeente Twenterand.  
Dit samenwerkingsverband is bedoeld om met alle kerken samen in de woonkernen binnen 
de gemeente Twenterand een antwoord te vinden op de sociale en maatschappelijke 
vraagstukken binnen onze burgerlijke gemeente. 
 
Dit willen we bereiken door vanuit dit platform gesprekspartner te zijn van de gemeentelijke 
overheid, via de WMO-raad, en met allerlei instellingen binnen de gemeente Twenterand op 
sociaal en maatschappelijk gebied.  
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-  
 

2.5. ZWO Zending Wereldoriëntatie 
 
Indien zich ergens ter wereld een ramp voltrekt, dan kan de diaconie besluiten om een 
bijzondere collecte te houden. Deze collecte komt dan in de plaats van een  reguliere 
collecte en de opbrengst wordt rechtstreeks gestort op de rekening van de hulpinstantie.  
 
De diaconie heeft als beleid om stichtingen en personen die vanuit de Hervormde Gemeente 
Vriezenveen actief zijn op het gebied van het zendingswerk te ondersteunen. Dit zijn onder 
andere: 

- Stichting  Oost-Europa 
- Werkgroep Albanië 
- Stichting hulpfonds Roemenië 
- Peter en Tineke ’t Lam 
- Stichting Kinderhulp Tsernobyl 
- Joyce Dollen 
- Peter en Linda Reinders 
- Dabar 

 
De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage (eventueel via een bestemde 
collecte) maar ook door bijvoorbeeld een artikel in de kerkbode te schrijven. 
 
 

2.6. Jeugddiaconaat 
 
Via het jeugddiaconaat worden de jongeren betrokken bij het diaconaat door het organiseren 
van speciaal op de jongeren gerichte acties ten behoeve van de zwakkere jongeren en 
ouderen in de samenleving, hetzij dichtbij, hetzij veraf. 
Het jeugddiaconaat wordt voor een groot deel via het jeugdwerk in de praktijk gebracht door 
de stichting Reflection. De diaconie betaalt hiervoor jaarlijks een vaste bijdrage plus een 
aandeel in de kosten van de jeugdwerkcoördinator. 
 
De jeugddiaconie organiseert zelf gedurende het jaar ook diverse activiteiten, door en voor 
de jeugd, vaak in samenwerking met de jeugdclubs binnen de gemeente. Dit zijn onder 
andere: 

- Eindexamenproject 
- Actie Geef speelgoed 
- Schilderijen maken door kinderen voor de Weemelanden. 
- Ondersteunen Stichting Jeugdproject Roemenië (o.a. door geldinzamelacties) 
- Bezoek Weemelanden met één van de jeugdclubs 

 
Verder zullen in de komende jaren nog nieuwe acties worden georganiseerd.  
 

Onder de vlag van het Jeugddiaconaat valt ook het jeugdproject Roemenië. Twee leden van 
deze stichting hebben tevens zitting in het Jeugddiaconaat 
 
Uitwisseling over bestaande en nieuwe projecten vindt plaats via de DB vergaderingen van 
Reflection, waar de jeugdouderlingen en afgevaardigde van de jeugddiaconie aanschuiven. 
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3. Financieel beleid 
 
Het financieel beleid van de diaconie is erop gericht alle gelden die de diaconie tot haar 
beschikking heeft optimaal aan te wenden voor de uitoefening van haar diaconale taak. 
 
Jaarlijks worden in een door de penningmeester opgestelde begroting de te verwachten 
inkomsten en uitgaven vastgelegd. Tevens wordt na afloop van elk kalenderjaar een 
jaarrekening opgesteld. De begroting en  jaarrekening worden voorgelegd aan het Algemeen 
Bestuur van de diaconie en na goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad (AK). 
 
Uitgangspunten 
Basis uitgangspunt voor het financiële beleid van de diaconie is dat over een periode van 
meerdere jaren de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten.  
Een gemiddeld eigen vermogen van ten minste € 50.000 zal worden aangehouden om ook in 
de toekomst investeringen te kunnen doen. Ook kunnen hiermee schommelingen in de 
ontvangen gelden worden opgevangen, waardoor een zekere continuïteit in het diaconaal 
werk kan worden gewaarborgd. 
 

3.1 Baten 

De inkomende gelden worden op de volgende wijze verkregen: 
 
- Collectes 
Jaarlijks wordt door de Algemene Kerkenraad een collecterooster vastgesteld. Hierin zijn per 
reguliere kerkdienst alle algemene en bestemde collectes vastgelegd. 
 
Tijdens de reguliere kerkdiensten is ten minste één collecte bestemd voor de diaconie. De 
hiermee verkregen gelden kunnen door de diaconie (besluitvorming door DB en AB) naar 
eigen inzicht worden aangewend.  
Daarnaast zijn er jaarlijks ca. twintig bestemde collectes, de doorzendcollectes. Dit kunnen 
collectes zijn ten behoeve van plaatselijk, landelijk of werelddiaconaat. De hiervoor 
ontvangen gelden worden rechtstreeks overgemaakt naar de organisatie waarvoor de 
collecte is bestemd. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij rampen van grote omvang, 
kunnen collecten zonder bestemming worden gewijzigd in collecten met bestemming. 
 
 
- Diaconale acties 
De diaconie heeft een commissie Fondswerving in het leven geroepen die als doel heeft het 
verwerven van aanvullende middelen naast de collectes. Het project “Appeltje voor de dorst” 
is hiervan een succesvol voorbeeld. De op deze wijze verworven gelden worden aangewend 
voor allerlei diaconale doeleinden. 
 
- Overig 
Dit kunnen zijn giften of schenkingen of andere onvoorziene inkomsten. In de jaarlijkse 
begroting wordt hiermee geen rekening gehouden. 
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3.2 Lasten 

De jaarlijkse lasten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 
- Vaste uitgaven 
De jaarlijkse vaste lasten bestaan uit: 
Quotum Generale Financiële Raad 
Beheers – en administratiekosten 
 
- Doorzendcollectes 
Alle inkomsten die met bestemde collectes zijn ontvangen, worden direct overgemaakt naar 
de organisatie waarvoor de collecte is bedoeld. 
 
- Overige uitgaven 
Jaarlijks komen van diverse stichtingen, verenigingen, instellingen, etc. verzoeken binnen om 
bijdragen en/of giften. Deze aanvragen worden in de diaconievergaderingen besproken 
waarna in onderlinge overleg eventueel de toe te kennen bedragen worden vastgesteld.  
 
In het diaconaal beleidsplan zijn werkvelden vastgelegd waarin de diaconie haar taak wil 
gaan vervullen. In de najaarsvergaderingen wordt door het Algemeen Bestuur van de 
diaconie vastgesteld welke werkvelden in het komende jaar speciale aandacht verdienen. De 
diverse commissies pakken dit dan verder op.  
 
Jaarlijks wordt in de begroting vastgelegd hoe de ontvangen gelden naar verwachting 
worden uitgegeven. Dit betreft slechts een indicatie, in bijzondere omstandigheden kan 
hiervan worden afgeweken. 
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4. Afsluiting 
 
 

Het beleidsplan is geen doel op zich, maar dient om ons te helpen waar geen hulp meer is. 
Aanvullingen c.q. opbouwende op en of aanmerkingen van wie dan ook in de gemeente zijn 
van harte welkom. Dan zijn we blij want onze taak is ook het oproepen van de gemeente tot 
dienstbaarheid en daar dient dit tenslotte ook allemaal voor. 
 

 

Mattheus 25:40 
 
En de Koning zal hen antwoorden en zeggen: 
"Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, 
hebt gij het Mij gedaan." 
 
 
 
 
 
 

 


