
Diaconaal beleidsplan 2020-2023
(Onderdeel van het Beleidsplan 2020-2023 van de Hervormde Gemeente v.b.a. Maranatha Tricht)

Wat is diaconaat?
De wortel van het dienstbetoon van de gemeente ligt in het dienen van de Heere Jezus.
Bij de instelling van het avondmaal zegt Hij: “...Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient.”
Als Jezus aan het begin van Zijn lijdensweg gezalfd wordt door een vrouw, zegt Hij, met het oog op 
het feit dat Hij niet meer op aarde zal zijn: “Want de armen hebt u altijd bij u...”(Mark. 14:7). 
Daarmee bindt Jezus Zijn gemeente de zorg voor de armen en noodlijdenden op het hart. In de 
Handelingen der apostelen en de apostolische brieven horen we hoe dit dienstbetoon van de 
gemeente gestalte krijgt. In Handelingen 11:29 is sprake van financiële ondersteuning bij een 
dreigende hongersnood. In Filippenzen 4:10-19 vinden we eveneens een mooi voorbeeld van 
materiële ondersteuning die de Filippenzen aan Paulus in zijn gevangenschap bewezen hebben. 
Een diaconale gemeente is een gemeente die zorg draagt voor hulpbehoevenden. 
In Galaten 6:10 is sprake van weldoen aan de huisgenoten van het geloof. Dat hiermee geen ‘het 
hemd is nader dan de rok’ mentaliteit wordt bedoeld, is wel duidelijk als de apostel dit weldoen 
uitbreidt naar alle mensen. Veeleer gaat het om de geloofwaardigheid van de gemeente. Hoe 
kunnen christenen zout en licht zijn in hun omgeving als zij onderling geen zorg voor elkaar 
hebben?!
Diakenen verlenen hulp die onvoorwaardelijk is. Tegelijkertijd is diaconaat niet los verkrijgbaar en 
staat het in het geheel van het Evangelie. Diaconaat heeft weliswaar geen missionaire intentie, 
maar kent wel een missionaire dimensie.

Diaconaat is niet enkel een kwestie van doen. We moeten ook weten wat we doen en waarom we 
het doen. Centraal staat dat God ons als mensen aan elkaar geeft, maar in onze door de zonde 
getekende wereld wensen we vaak niet 'mijns broeders hoeder' te zijn. Het komt erop aan dat wij 
'naaste' wórden. Zo is diaconaat direct en onlosmakelijk verbonden met het hart van het Evangelie.

De kerkorde zegt het volgende over de rol van de diakenen:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld, is aan de diakenen 
toevertrouwd:

 de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 de dienst rondom het Heilig Avondmaal;
 het mede voorbereiden van de voorbeden;
 het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben;
 het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 

maatschappelijk welzijn;
 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 verantwoor-
delijkheid dienaangaande;

 het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.



Diaconaat en de gemeente 
De gemeente is niet alleen object, maar ook subject van het diaconale werk. Dat diaconaat is 
alleen mogelijk in een gemeente die zelf leeft van het werk van Jezus Christus en daarvoor 
wekelijks samenkomt rondom de Schriften. In de kerkdiensten wordt het diaconaat van de 
gemeente in de kern zichtbaar. In het avondmaal dient Christus de gemeente en dient de 
gemeente ook elkaar. In de diaconale collecte en in de gebeden wordt de nood van de naaste 
gedeeld en voor Gods aangezicht gebracht. De verkondiging van het Evangelie rust de gemeente 
vanuit de Bijbel toe tot haar diaconale dienst. De diaken is in de kerkdienst ook als 'voorganger in 
het diaconaat' aanwezig. Vanuit die kerkdienst bezoekt de diaken de gemeenteleden bij het 
huisbezoek, ook om hen op individueel niveau en meer persoonlijk toe te rusten tot hun diaconale 
werk. Ook zelf geeft de diaken concrete zorg aan mensen in verschillende noodsituaties. Met geld 
kan veel diaconaal werk worden uitgevoerd. De diaken stimuleert de gemeente tot geven voor 
diaconale doelen, hij ontvang dat diaconale geld en zorgt dat het op een verantwoorde manier 
wordt uitgegeven. Het diaconaat van de gemeente vindt zo in en vanuit de kerkdiensten plaats.

Ontstaan van de plaatselijke diaconie
Onze gemeente is vanaf 5 oktober 2014 geïnstitueerd. Voorheen was deze gemeente een 
Evangelisatie met een bestuur. In die situatie werden er alleen diaconale collecten gehouden ten 
behoeve van gekozen doelen en geen algemene diaconale collecten. Dit houdt dus in dat er nog 
geen financiële buffer is was gevormd voor de diaconie. Sinds de gemeentevorming worden er wel 
algemene diaconale collecten gehouden in de diensten.

Huidige situatie

Lopende acties
Hieronder volgt een opsomming van de acties dit op moment gedaan worden met diaconaal geld:

 Als gemeente ondersteunen we een adoptiekind via de stichting Woord en Daad
 Twee-derde van de diaconale collecten is een doorzendcollecte. Ongeveer 45% van de 

doorzendcollecten is bestemd voor een internationaal doel, 45% voor een regionaal/lande-
lijk doel, 10% voor een plaatselijk doel.

 De jeugdvereniging en de tienerclub worden jaarlijks ondersteund. 
 Weduwen, weduwnaars, zieken en ouderen vanaf 75 jaar ontvangen met kerst een kerstat-

tentie en een dagboekje.
 Verder organiseren we af en toe een actie voor een diaconaal doel. Bij de bekendmaking en

uitvoering van die actie maken we duidelijk dat het om diaconale hulp gaat.

Taakverdeling
Een persoon binnen de diaconie vervult de functies voorzitter en penningmeester. Een andere 
diaken is secretaris en een derde diaken is administrateur. 

Signalering van nood
Op dit moment krijgen we noden die er spelen te horen via de huisbezoeken, of wanneer 
gemeenteleden zelf met een hulpvraag komen bij de kerkenraad. Verder is er nog geen gestalte 
gegeven aan specifiek diaconale bezoeken. Als er bezoek wordt aangevraagd door mensen die lid 
zijn van een andere gemeente, wordt tijdens dat bezoek verwezen naar de diaconie van hun eigen 
gemeente. 



Samenwerking
Binnen de gemeente West-Betuwe is een Diaconaal Platform actief. Daaraan nemen naast 
diaconieën van PKN gemeenten ook een evangelische gemeente en RK Caritas instelling deel. Er 
wordt informatie uitgewisseld en gezocht naar mogelijkheden tot lokale samenwerking. Ook de 
diaconie van de Maranatha gemeente is daarbij en bezoekt deze bijeenkomsten.

Welke diaconale aspecten verdienen meer aandacht? 

Betrokkenheid en bekendheid in de gemeente 
Om de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconaat te vergroten, willen we regelmatig via de 
Maranathabode informeren over de zaken waarmee we bezig zijn. 
Ook bij rampen willen we als diaconie financiële hulp verlenen door middel van extra collecten. 
Verder leeft de gedachte dat het diaconaat vooral een zaak is van de kerkenraad en van de 
diakenen in het bijzonder, terwijl bij de eerste christengemeenten het opviel dat ze een dienende 
houding hadden naar mensen die geen christen waren. We willen de hele gemeente bewuster 
maken van de diaconale taak die we allen hebben als christen.

Toerusting diakenen
Af en toe komen er via de secretaris uitnodigingen binnen voor toerustingsbijeenkomsten, 
waaraan (een deel van) de diakenen ook deelnemen. 

Werkgroep thuishulp 
Binnen de gemeente is een Werkgroep Thuishulp opgezet. Deze groep vrijwilligers zet zich in voor 
mensen binnen - en eventueel buiten de gemeente, die praktische hulp nodig hebben en zelf geen 
hulp kunnen vinden of krijgen. Een tweetal coördinatoren ontvangen de hulpaanvragen en kijken 
wie daarvoor zou kunnen worden ingezet.

Beleidsvoornemens
- De betrokkenheid van de gemeente bij diaconaal werk willen we vergroten door drie keer 

per jaar een stukje te schrijven in de Maranathabode waarin we iets delen over het diaco-
nale werk vanuit onze gemeente/kerkenraad.

- De diakenen hebben het voornemen gebruik te maken van de toerustingsbijeenkomsten 
die worden georganiseerd door de PKN. 

- We bezinnen ons erop hoe we de gemeente meer bewust kunnen maken van hun diacona-
le taak als christen.

- Voor diaconale hulpverlening binnen de gemeente willen we een financiële buffer opbou-
wen. We zetten in op een uiteindelijk maximum van € 30.000,00. In de periode 2020-2023 
streven we ernaar de buffer te laten groeien naar ongeveer € 22.000,00.

- In de begroting nemen we op dat er enkele extra collectes zijn bestemd voor ondersteuning
na een ramp. 

- De diaconie wil zich in de komende periode verder bezinnen op de manier waarop doelen 
en hulpvragen worden beoordeeld. Men name het onderscheid diaconale – en niet-
diaconale doelen is daarbij van belang. Dit om de huidige en toekomstige doelen en 
hulpvragen beter te kunnen beoordelen en daarin een consistent beleid te voeren.


