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Toelichting  

  

Dit beleidsplan bevat de missie en een overzicht van de bestaande diaconale taken. 

  

  

 Voorwoord  

  

Voor u ligt het beleidsplan van de Diaconie, zoals dat in het najaar van 2022 is opgesteld. 

In dit beleidsplan wordt de lijn aangegeven die de diaconie van de Gereformeerde Kerk 

van Opende-Kornhorn de komende jaren gaat volgen.  

  

Dit naslag werk mag een leidraad zijn bij de werkzaamheden en activiteiten die op je pad 

komen gedurende je ambtsperiode.  

  

De uitdaging voor ons als diakenen ligt niet in het juist uitvoeren van de werkzaamheden 

zoals beschreven in procedures en draaiboeken, maar in het luisteren naar wat leeft in 

onze (kerk) gemeenschap en het geven van ondersteuning aan hen die dat nodig 

hebben.  

  

  

Diaconie    



1.Missie  

  

"Als de kerk niet dient, dient zij tot niets"  

  

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord "diakonia" dat "dienst" betekent. 

Diaconie, en diaconaat, betekent dus letterlijk dienstbaarheid aan de medemens, en 

vormt daarmee het wezen van de christelijke levensbeschouwing. De christen volgt 

immers de levenshouding van Jezus, die de zorg om en het opkomen voor de mensen om 

hem heen centraal stelde.  

  

De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar 

zijn. Ze heeft als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te 

maken in en aan de wereld.  

Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te 

delen van wat haar aan gaven is geschonken. En door -in Gods naam- te pleiten voor 

rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. En dat is dan niet beperkt tot de eigen 

gemeente, plaats of land, maar kan zo nodig een wereldwijde opdracht zijn.  

  

Vanuit deze missie laat de diaconie van de Gereformeerde Kerk Opende-Kornhorn zich bij 

het bepalen van de beleidskeuzes leiden door de volgende uitgangspunten:   

▪ De kerkelijke gemeente bewust te maken van de diaconale opdracht.  

▪ De kerkelijke gemeente ertoe te bewegen haar gaven te delen.  

▪ De noden en het onrecht in onze samenleving aan de orde te stellen.  

▪ Te helpen waar geen helper is.  

▪ Te werken aan een meer rechtvaardige samenleving.  

De diaconie wil niet alleen namens, maar vooral ook samen met die kerkelijke gemeente 

aan deze taak gehoor geven. Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. 

De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf.  

Diaconaat uit zich in allerlei vormen van aandacht en activiteiten. Niet alleen financiële 

maar ook praktische dienstverlening behoort tot de taken van de diaconie. De diakenen 

zullen dan ook regelmatig een beroep op gemeenteleden doen om actief bij te dragen of 

mee te werken in projecten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doelstellingen 

 

 

Algemeen  

 

De diakenen willen gestalte geven aan het diaconaat door zich regionaal, landelijk en 

wereldwijd, te richten op een menswaardig leven. Waarbij zoals eerder aangegeven de 

meeste financiële middelen naar die mensen gaan die het hard nodig hebben om een 

menswaardig bestaan te onderhouden of op te bouwen.  

Bij het verdelen van het geld gaat de diaconie uit van het feit dat een groot deel van de 

wereldbevolking onder de armoedegrens leeft en wij bij de rijken horen. Daartoe geeft de 

diaconie alle ontvangen gelden door, waarbij een kleine 'buffer' wordt aangehouden voor 

onverwachte gebeurtenissen. Concreet betekent dit dat de diaconie er voor kiest om zo 

min mogelijk kosten te maken    

Ongeveer 15% van het totaal aan plaatselijk diaconaal werk te besteden en de overige 

80% te besteden aan groepen mensen die in Nederland onder en rond het 

minimuminkomen zitten en (voornamelijk) aan groepen mensen wereldwijd die onder het 

bestaansminimum leven.  

Zorgen voor voldoende financiële middelen door te collecteren tijdens de kerkdiensten en 

speciale acties t.b.v. bepaalde projecten  

  

Binnen de gemeenschap Opende-Kornhorn.  

De diaconie wil alert zijn op eventuele gevolgen van de problematiek van de sociale 

wetgeving voor mensen binnen de gemeenschap van Opende-Kornhorn. Ook de 

mogelijke gevolgen van de individualisering van de maatschappij blijven de aandacht 

houden.   

Regelmatig een verslag uitbrengen naar de gemeente via het kerkblad. Om de gemeente 

tot meer betrokkenheid naar elkaar toe te stimuleren.   

In nauwe samenwerking met de predikant, ouderlingen en gemeenteleden wordt 

bekeken, waar de diaconie daadwerkelijk wat kan betekenen.  

  

Diaconaat in Nederland  

De diaconale gelden zullen besteed worden aan diverse instellingen binnen Nederland die 

om hulp vragen. Daarnaast proberen we jaarlijks een project van binnenlands diaconaat 

uit te zoeken, dat speciale aandacht van de diaconie krijgt en waar de gemeente bij 

betrokken zal worden.  

  

  

  

  

  

  



Wat organiseert de diaconie 

De diaconie verzorgt jaarlijks een aantal zaken.  

• De jaarlijkse BBQ voor de gemeente/opbrengst voor een project/goed doel  

• 1x per jaar een Voedselactie voor Dorcas of Voedselbank Westerkwartier  

• Elisabeth bodes / 40 dagen tijd kalender / adventskalender 

• Beheren van de vrijwillige bijdragen   

• Ondersteuning van 2 adoptiekinderen via de Stichting Pikulan  

• Ondersteuning Granny Roemenië  

• Zendingsdienst/spreker 1 keer per jaar  

• Aanvraag van giften  

  

Taakverdeling diaconie   

  

Binnen de diaconie worden de taken als volgt verdeeld:  

  

De diaconie vergadert zo vaak als nodig, maar in ieder geval 1 keer per 2 maanden. Dit 

zal in de week voorafgaand aan de kerkraadsvergadering zijn. Tijdens de vergaderingen 

wordt de gang van zaken binnen de gemeente besproken en indien nodig wordt 

individuele hulp verleend. Tevens worden er besluiten genomen over verzoeken tot 

financiële ondersteuning. Ook wordt de binnengekomen post behandeld en wordt 

besproken wat hiermee moet gebeuren.  

  

De diakenen nemen ook deel aan de vergadering van de kerkenraad.  

  

De voorzitter zorgt voor de algemene coördinatie en fungeert als spreekbuis.   

  

De secretaris zorgt voor de verslaglegging, het opstellen van de agenda, het rondzenden 

van de post, de correspondentie en de rapportage aan de kerkenraad.  

  

De penningmeester zorgt voor de begroting van de diaconie als onderdeel van de 

begroting van de kerkenraad, bewaakt de uitgavenstroom en zorgt voor verantwoording 

middels de jaarrekening.   

  

De diaconie stelt het collecterooster op.  

  

Door de diaconie wordt het jaarverslag opgesteld, waarin verslag wordt gedaan van de 

activiteiten van de diaconie in het voorgaande jaar. Tevens wordt door de boekhouder 

een jaarrekening opgesteld.  

  

De leden van diaconie ontvangen het blad Woord en Weg en afwisselend wordt er het 

blad diakonia, jong protestant of kerk & Israël Onderweg toegevoegd.  

  

 



Activiteiten binnen de gemeente  

• De diakenen brengen een kaartje bij de jarigen boven de  75 jaar (hier is een 

rooster voor)  

• Bij de eredienst bestaan de diaconale taken tot de voorbereiding en de bediening bij 

het Heilig Avondmaal en het collecteren. Diakenen die dienst hebben bij het Heilig 

Avondmaal komen op zondagochtend om 8.45 bijeen om alles in gereedheid te 

brengen.   

• De diakenen collecteren iedere zondag in de kerk en verzorgen de collectes voor de 

diverse doelen. De penningmeester plaatst dit maandelijks in het Kerkblad   

  

Informatieverstrekking door:  

  

• Het uitdelen (persoonlijk bij de ingang van de kerk) van collectefolders t.b.v. 

specifieke doelcollecten.  

  

• En in ons Kerkblad de datum van de collectes met de doelen (secretaris)  

  

• Een week van tevoren afkondigen dat er volgende week de collecte is en met het 

doel.  

   

Taken in de kerkelijke organisatie  

De diakenen draaien mee in de rooster voor de kerkdiensten. Daarbij zijn de taken:  

▪ Het collecteren bij kerkdiensten en trouwdiensten.  

▪ Het verlenen van assistentie bij de viering van het Heilig Avondmaal.  

▪ Aanwezig zijn bij (t)rouwdiensten wanneer het gemeenteleden uit de eigen wijk 

betreft. Bij verhindering zorgt de diaken zelf voor vervanging. Bij rouwdiensten wordt 

er niet gecollecteerd!  

▪ Het toelichten van collecten voor specifieke doelen.  

▪ Het tellen van de collectes na de dienst.  

▪ Aanwezig zijn bij diaconale bijeenkomsten, zowel landelijk en regionaal (classis), en 

volgen van cursussen.  

▪ Het beheren van diaconale gelden.  

  

 

 

 

 

 

  



Sectie indeling  

  

De Gereformeerde Kerk van Opende-Kornhorn kent alleen de taak van wijkdiaken. De 

indeling van de wijken, sinds 2017 secties genoemd, wordt bepaald in de kerkenraad.  

  

Er zijn in totaal 9 secties.   

  

Per 2 secties wordt een diaken aangesteld, die samen met de wijkouderling, de 

wijkmedewerkers en een lid van het college van kerkrentmeesters een wijkteam vormt.  

  

Wanneer een nieuwe diaken aantreedt dan zal degene die hij/zij opvolgt het werk 

overdragen. Daarbij zal, indien nodig, informatie gegeven worden over bijzondere 

situaties in de sectie. Bij de verdeling van de secties, wordt er rekening gehouden met de 

overige taakverdeling binnen de diaconie.   

  

  

 


