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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 kennis 
nemen van hetgeen de diaconie doet en wat zij van plan is.  
Voor de diaconie zelf is het 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?”  
 
 
Vriezenveen, november 2018 
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Hoofdstuk 1  Visie Diaconie Hervormd Vriezenveen 
 

Bij al haar activiteiten laat de diaconie zich leiden door de Bijbel, het gezaghebbend en betrouwbaar 
Woord van God.  
 
Diaconaat komt van het Griekse woord ‘diakoneo’, dat letterlijk ‘dienen’ of ‘aan tafel dienen’ 
betekent. Diakonia, oftewel diaconaat, heeft alles te maken met het omzien naar en het dienen van 
de medemens, die haar basis vindt in de dienst aan de avondmaalstafel.  
 
Aan deze tafel heeft Christus het Nieuwe Verbond met het Joodse volk ingesteld. (Jeremia 31: 31-34 
en Lucas 22:19-20) en waarop de Kerk als wilde loot is geënt. (Romeinen 11:17) Het volk en het land 
Israël nemen dus een centrale positie in.  Alle beloften die God aan het Joodse volk heeft gegeven, 
zijn betrouwbaar en zullen ook aan hen vervuld worden. Op grond van het verbond met Abraham 
(Gen. 12:1-3) en daarmee verbonden zegeningen, kan de diaconie om zegen vragen in haar gebed 
voor haar werk.  
 
Het diaconaat richt zich op hen, die geen helper hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden, in 
onrechtvaardige situaties leven, door een ramp getroffen zijn, in de knel zitten of door welke oorzaak 
dan ook aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen. Het omzien naar de ander beperkt 
zich dus niet tot de eigen voordeur, de eigen landsgrenzen, de eigen sekse, de eigen nationaliteit en 
de eigen levensbeschouwing. 
 
De dienst aan God en de naaste is een roeping voor iedere christen. In de bijbel lezen we hoe Jezus 
Christus kwam om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij zocht het verachte, 
minderwaardige op. Hij riep op om de minste te zijn en anderen te dienen. Heel concreet gaat het 
dan om: naakten te kleden, hongerigen te voeden, vreemdelingen te herbergen, zieken en 
gevangenen te bezoeken en dorstigen drinken te geven. Het leven van Jezus mag ons als christenen 
tot voorbeeld dienen bij het opzetten en uitvoeren van diaconale werkzaamheden. 
 
Veel van de diaconale werkzaamheden worden in onze tijd uitgevoerd door de overheid en andere 
instanties. De diaconie vervult haar diaconale taak door instellingen die diaconaal werk verrichten te 
ondersteunen in financiële zin en door haar diakenen die zich voor deze instellingen inzetten. De 
diaconie volgt met bijzondere aandacht het overheidsbeleid, met name op gemeentelijk  niveau, 
daar waar dit het werk van de diaconie raakt. Waar nodig zal de diaconie, al dan niet in breder 
verband, aandacht vragen voor hulp aan hen die het nodig hebben in onze gemeente, mocht dit door 
een terugtrekkende overheid (meer) onder druk komen te staan. 
 
De diaconie van Hervormd Vriezenveen wil zich op lokaal niveau actief inzetten voor alle in moeite 
verkerende inwoners van Vriezenveen (binnen de grenzen van de kerkelijke gemeente) en waar 
mogelijk daarbuiten. Zij zamelt geld in voor diaconale projecten in binnen- en buitenland om nood te 
lenigen van onze verre naasten. Hiermee wil ze haar diaconale taak  vervullen en daarmee te treden 
in het voetspoor van haar Heer, Jezus Christus.  
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Hoofdstuk 2  Organisatie 

2.1 Diakenen in wijkgemeenten 
Het werk van de diaconie steunt in de eerste plaats op de diakenen van de 5 wijkgemeenten in 
Vriezenveen. Iedere wijkgemeente heeft een aantal diakenen aangesteld. Diakenen zijn voor een 
periode van steeds vier jaar lid van een wijkkerkenraad. 

• Wijk Oost : 5 diakenen 

• Wijk Midden: 5 diakenen 

• Wijk Zuid: 5 diakenen 

• Wijk West: 5 diakenen 

• Wijk BA (Bijzondere Aard): 2 diakenen 
 
Diakenen gaan de gemeente voor in het omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Zij doen 
dat op verschillende manieren. De meest zichtbare manier is dat diakenen iedere zondag in de dienst 
geld inzamelen. Diakenen zijn ook degenen die bij de vieringen van het heilig avondmaal in de 
kerkdienst het dekken van de tafel en het verzorgen van brood en wijn voor hun rekening nemen.  
 
Zes keer per jaar gaan de diakenen met elkaar in overleg en vormen zij het algemeen bestuur (AB) 
van de diaconie. Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door een voorzitter, een tweede 
voorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris en een penningmeester. Het dagelijks 
bestuur bereid de vergaderingen van het AB voor en is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse 
aansturing van het werk van de diaconie en direct verantwoordelijk voor stille hulp. 
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Hoofdstuk 3 Algemeen beleid  
 
3.1          Diaconale bewustwording 
We willen diaconale bewustwording realiseren door het versterken van de samenwerking van 
diakenen met de wijkouderlingen. Regelmatige uitwisseling van informatie, o.a. tijdens de 
kerkenraadsvergaderingen, maakt de kans groter dat diaconale zaken in de wijk eerder herkend 
worden en zo eerder hulp geboden kan worden.  
                 
Organigram per wijk via scriba: koppeling van ouderling/secties aan diaken.   
 
De diaconie initieert de opzet van een zogenaamde ‘diaconale’ zondag. We sluiten hierbij aan bij de 
Michazondag, waarbij armoede en onrecht centraal staat in duizenden kerken wereldwijd. In overleg 
met predikanten zal tijdens de prediking aandacht geschonken worden aan diaconaal bewustzijn en 
de diaconie zal zich actief presenteren in de verschillende diensten.  
 
In de kerkorde van de PKN is in artikel 1 lid 7 het volgende opgenomen: 
“De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. 
Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan 
van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.” 
 
In Ordinantie 1 inzake het Belijden van de Kerk is in lid 1 het volgende opgenomen. 
De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan 
de verbondenheid met het volk Israël. 
 
De diaconie kiest er daarom voor zich te verdiepen in de positie van het Joodse volk, wat de 
betekenis is van Israël in Gods handelen met deze wereld en wat zij betekent voor de Kerk en onze 
gemeente. De diaconie zal de gemeente hier – waar mogelijk – ook bij betrekken, door het 
bijvoorbeeld organiseren van lezingen e.d.   
 
Op grond van hetgeen in de kerkorde en de ordinantie is vermeld zal de diaconie  het Joodse volk 
metterdaad (financiële) hulp bieden.    
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3.2 Diaconie - plaatselijk, landelijk en wereldwijd  
De diaconie wil zich breed inzetten door zowel plaatselijk, regionaal/landelijk als wereldwijd haar 
hulp te bieden. Hierbij willen we allereerst zichtbaar helpen in de eigen gemeente of via initiatieven 
vanuit de eigen gemeente. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid landelijk, ook ten 
aanzien van de landelijke kerk en kijken over de grens naar onze medemens wereldwijd.  
 
3.2.1 Diaconaal beleid plaatselijk  
 
Stille hulp 
Bij individuele hulpverlening gaat het in de meeste gevallen om 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 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 kerkenraadsvergaderingen aan de orde te stellen en door 
hier in bijv. de kerkbode met enige regelmaat aandacht voor te vragen.   
 
Stille hulp is altijd van tijdelijke aard: de diaconie streeft naar een structurele oplossing waarin de 
hulpontvanger uiteindelijk weer zelfstandig verder kan gaan, al dan niet met professionele 
hulpverlening. Indien zich een hulpvraag voordoet, dan wordt deze besproken binnen het dagelijks 
bestuur van de diaconie. Alle hulpvragen rondom Stille hulp worden in vertrouwelijkheid binnen het 
DB besproken. Hulp kan worden geboden in de vorm van geld voor eerste levensbehoeften, maar 
ook door bijvoorbeeld hulpverleningsinstanties in te schakelen zoals maatschappelijk werk, Stichting 
Manna, stichting BOOT of stichting Vluchtelingen.  
 
Traditiegetrouw wordt er aan de avondmaalstafel gecollecteerd voor Stille hulp. Deze gelden worden 
te allen tijde ingezet voor Stille hulp: als aan het einde van het jaar deze gelden niet gebruikt zijn voor 
Stille Hulp-verzoeken via het DB, dan worden deze gelden gegeven aan stichtingen die zich plaatselijk 
inzetten voor hulpbehoevenden, zoals bijvoorbeeld Stichting Manna en/of stichting BOOT.  
 
Omzien naar elkaar 
Binnen de gemeente ondersteunt en ontplooit de diaconie initiatieven op gebied van ouderenzorg, 
mantelzorg en gehandicaptenzorg. Denk hierbij aan: 

• de facilitering van de vakantieweek (voor ouderen, alleenstaanden) naar het Nieuw 
Hydepark (voorheen Roosevelthuis); 

• het verzorgen van de pinksterattentie bij de verzorgingstehuizen;  

• de vrijwillige hulpdienst Vriezenveen (V.H.V.), met vrijwilligers verzorgen zij de dienst die kan 
bestaan uit het verzorgen van vervoer naar huisarts, tandarts, ziekenhuis, familiebezoek, etc.  

• het bezoekwerk van de Hervormde vrouwendienst (H.V.D.). Zij ondersteunt in het 
bezoekwerk binnen de gemeente en valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie.  

• de gezellige middag bij TMZ Weemelanden in samenwerking met de H.V.D.; 

• in overleg met wijkouderling en/of predikant kan er op kosten van de diaconie een presentie 
opgehaald worden bij de Akker voor bezoekwerk bij (chronisch) zieken, ouderen, ….  
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3.2.2. Diaconaal beleid regionaal/landelijk 
Diaconaal platform Twenterand 
De diaconie is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Twenterand. Dit betreft een 
samenwerkingsverband van de diaconieën 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. Vanuit het diaconaal platform zijn 
initiatieven als stichting Manna, stichting BOOT, stichting vluchtelingenwerk Twenterand en 
Waypoint mede mogelijk gemaakt.  
 
Dabarwerk 
Dabar is een Hebreeuws woord voor 'Woord en daad'. Samen met een team leven jongeren twee 
weken op een camping in Nederland waar ze vertellen over het leven met God. Het Dabarwerk op 
camping “Het Berkenven” gaat uit van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in 
Vriezenveen (binnen de PKN). De betrokken diaken is nauw betrokken bij het evangelisatiewerk op 
de camping. Hij maakt deel uit van de dabarcommissie en woont daarom zoveel mogelijk de 
vergaderingen van deze commissie bij.  
 
3.2.3 Diaconaal beleid wereldwijd  
Indien zich ergens ter wereld een ramp voltrekt, dan kan de diaconie besluiten om een bijzondere 
collecte te houden of om een gift te doneren.  
 
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 Kinderhulp Tsjernobyl 

• Joyce Moreira-Dollen 
 
3.3 Jeugddiaconaat 
De jeugddiaconie wil dat jongeren zich diaconaal bewust worden en actief betrokken zijn bij het  
(jeugd)diaconaal werk. Jeugddiaconie wordt vorm gegeven voor en door jongeren. Dit wil de 
jeugddiaconie bereiken door een jongerendiaconaat op te richten. Dit is een platform waarin 
jongeren samen met de jeugddiakenen het jeugddiaconaat vorm geven.   
 
Het jongerendiaconaat bestaat naast de vier jeugddiakenen uit vier tot acht jongeren afkomstig uit 
de verschillende vier wijken. De jongeren worden gezocht en gekoppeld aan de jeugddiaken uit hun 
wijk. Met deze jongeren worden zowel acties bedacht als de organisatie er van uitgevoerd. Het 
betekent niet dat deze jongeren alles moeten doen. Het jongerendiaconaat heeft een bedenkend en 
organiserend karakter.   
 
Het jeugddiaconaat wordt daarnaast voor een groot deel via het jeugdwerk in de praktijk gebracht 
door wijk Next. De diaconie betaalt hiervoor jaarlijks een vaste bijdrage. Voor verdere uitwerkingen 
van het beleid op gebied van jeugddiaconie verwijzen wij naar de bijlage visie jeugddiaconie.  
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3.4 Communicatie 
Kerkradio 
Kerkradio is een systeem dat er voor zorgt dat kerkdiensten ook thuis te beluisteren zijn. De leden 
van de gemeente die kerkradio hebben, ontvangen daarbij een collectebusje. Per wijk is er een 
diaken aanspreekpunt voor de kerkradioluisteraars. Daarnaast wordt de kerkradioluisteraars twee 
maal per jaar bezocht waarbij ook de collectebusjes geleegd worden.  
 
Kerk door de week 
Kerk door de week is een uitzending die eens per maand via de kerkradio wordt verzorgd, met 
liederen, een gedicht, een overdenking en/of een Bijbellezing. Eén van de diakenen is 
contactpersoon voor Kerk door de week.  
 
Streaming van de diensten 
De diensten vanuit de Grote Kerk worden live gestreamd, zo kunnen gemeenteleden en andere 
geïnteresseerden live meekijken en luisteren met de dienst. De diensten vanuit de andere kerken 
(Westerkerk, Pollenkerk en Aakerk) kunnen live en op een later tijdstip geluisterd worden. Alle 
diensten zijn via de kerkomroep.nl opgenomen op de website www.hervormdvriezenveen.nl.   
 
Kerkbode 
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. Denk hierbij aan kerkbode, beamer en 
sociale media.  
Als er giften worden overgemaakt vanuit de diaconie naar welk doel dan ook, dan worden deze 
giften bekend gemaakt aan de gemeente via de kerkbode.  
 
 
  

http://www.hervormdvriezenveen.nl/
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Hoofdstuk 4  Financieel beleid 
 
De taak van de diaconie is te helpen, hen die geen helper hebben, allereerst dichtbij maar ook veraf. 
In de eerste plaats wil de diaconie dan ook projecten ondersteunen waarbij gemeenteleden uit onze 
gemeente betrokken zijn. Binnen het dagelijks bestuur (DB) wordt besproken welke projecten dat 
kunnen zijn.  
 
Jaarlijks wordt er in overleg met het DB een begroting opgesteld door de penningmeester. Na afloop 
van het jaar wordt er een jaarrekening opgesteld in een door de PKN beschikbaar gesteld format. Het 
DB en de Algemene Kerkenraad dienen goedkeuring te geven aan beide stukken. 
 
De inkomsten en uitgaven zullen op elkaar afgestemd worden waarbij er rekening gehouden wordt 
met onvoorziene omstandigheden. De afspraak is dat er een eigen vermogen van 50.000 euro 
aangehouden dient te worden voor mogelijke investeringen in de toekomst, waarmee de continuïteit 
gewaarborgd dient te worden. Het is bewust niet de bedoeling om gelden “op te potten”. 
 
4.1 Baten 
De inkomsten worden verkregen uit collectes. Tijdens de reguliere kerkdiensten is tenminste één 
collecte bestemd voor de diaconie. Bij het opstellen van het collecterooster worden een aantal 
bestemde collectes ingepland ten behoeve van plaatselijk, landelijk of werelddiaconaat. Het aantal 
bestemde collectes (voor Kerk in Actie / Project 10:27) bedraagt momenteel ca. 12 stuks per jaar. 
Vanwege de terugloop van het aantal kerkbezoekers nemen de inkomsten van de diaconie significant 
af, daarom wordt het aantal bestemde collectes verminderd om voldoende reserve te houden en 
eigen regie.   
 
Verder worden er diaconale acties gehouden om aanvullend inkomsten te verwerven zoals “Appeltje 
voor de dorst”. Deze gelden kunnen voor allerlei diaconale doeleinden worden aangewend.  
 
Daarnaast kunnen er nog giften of schenkingen worden ontvangen.  
 
De diaconie zal in samenwerking met de kerkvoogdij de mogelijkheden voor de zogenaamde 
‘collectezak 2.0’ onderzoeken. Is het mogelijk om gemeenteleden, in de kerk aanwezig of thuis, via 
een app hun gift over te laten maken naar de diaconie van de hervormde gemeente (dan wel 
kerkvoogdij)? De diaconie neemt initiatief om dit thema op de agenda te zetten binnen zowel AK als 
diaconie en kerkvoogdij.  
 
 
4.2 Lasten 
De jaarlijkse lasten kunnen opgedeeld worden in een drietal componenten: 

• Vaste uitgaven: Quotum Generale Financiële Raad en Beheers- en administratiekosten. 

• Bestemde collectes worden rechtstreeks overgemaakt naar de betreffende 
organisatie/instantie. Dit kan plaatselijk, landelijk of wereldwijd zijn. 

• Overige uitgaven: Jaarlijks komen er verzoeken binnen van diverse stichtingen, verenigingen 
dan wel instellingen voor een bijdrage of gift. Deze verzoeken worden in de 
diaconievergadering besproken waarbij de hoogte uiteindelijk door het DB wordt 
vastgesteld. 
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4.3 Richtlijn collecten en giften  
 

• Het aantal bestemde collecten voor Kerk in Actie / Project 10:27 wordt verminderd tot ca. 4 
per jaar. De diaconie houdt hiermee meer regie om voldoende middelen naar eigen inzicht in 
te zetten. De prioriteit ligt hierbij bij plaatselijk diaconaal werk.  

• Noodhulp: situationeel wordt een collecte bestemd voor noodhulp, dit gebeurt op initiatief 
van DB.  

• Verzoeken voor een collecte kunnen vanuit de diaconie aangevraagd worden voor de ‘vrije’ 
zondagen: dat wil zeggen, zondagen waarbij de collecte niet bestemd is voor een specifiek 
doel. Elk AB-lid kan een onderbouwd, schriftelijk verzoek indienen bij het DB. Dit wordt 
besproken in het eerstvolgend AB, met advies van DB. Het AB neemt vervolgens een besluit.  

 
 
 


