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BELEIDSPLAN DIACONIE 

2019 – 2024 

Onze missie: 

helpen waar geen helper is 
 

1. Voorwoord 
In dit beleidsplan beschrijft het College van Diakenen (CvD) van de Protestantse 

Gemeente Harderwijk (PGH) van waaruit en op welke wijze zij invulling geeft aan haar 

kerkordelijk opgedragen taken.  

Het CvD beleidsplan geeft de visie ten aanzien van het diaconaat in de PGH weer voor 

de komende vijf jaar. De concrete invulling of de uitvoering van het beleid wordt in 

het Jaarplan Diaconie weergegeven en dient in samenhang met dit beleidsdocument te 

worden gelezen.  

 

2. Diaconale uitgangspunten 
‘De gemeente vervult haar diaconale roeping in de 3kerk en in de wereld door in dienst 

van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te 

helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht 

geschiedt.’ (Kerkorde PKN). 

 

We geven daar op de volgende manier invulling aan: 

a. gemeenteleden informeren 

tijdens de eredienst, in Samen Geroepen, via social media, foldermateriaal en 

(wijk) gemeenteavonden. 

b. gemeenteleden motiveren ‘de handen uit de mouwen te steken’ en mee te 

denken. Dit betekent dat het besteden van tijd en het inzetten van gaven en 

talenten wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

Daartoe werken we samen met Helpende Handen en St. Present Harderwijk. 

Dit blijkt o.a. uit de jaarlijks georganiseerde Doe dagen. 

c. de jeugdraad stimuleren bij het opzetten van jeugddiaconaat en het aangeven 

van diaconale collectedoelen.  

d. initiatieven van gemeenteleden ondersteunen 

Zulke initiatieven en projecten mogen nadrukkelijk aandacht en steun krijgen. 

Gemeenteleden aansporen collectedoelen, zowel lokaal als daarbuiten, aan te 

dragen. 

e. projecten van de PGH ondersteunen  

het betreft: 

▪  de werkgroep Dresden-Roemenië  

▪ het bijbelvertaalwerk van Wilma Wolthuis. 
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f. de ZWO commissie steun verlenen  

Zij ondersteunen zendings- en diaconale projecten buiten Nederland  

 

Financiering 

Diaconale taken worden bekostigd vanuit de opbrengst van collectes. 

Het collecterooster is als bijlage opgenomen bij dit plan. Andere mogelijkheden zijn 

o.a. een schenking van een gemeentelid of een legaat. 

 

3. Organisatie 

 

 

College van Diakenen 

De bestuurlijke taak van de diaconie wordt uitgevoerd door het college van diakenen 

(CvD) en het moderamen.  

De diaconie is een aparte rechtspersoon, zoals ook vermeld in de nieuwe 

Kerkorde. Het CvD legt voor een aantal zaken verantwoording af aan de 

Algemene Kerkenraad (AK). Het gaat hierbij om begroting, beleidsplan, 

jaarrekening en collecterooster. Altijd wordt verantwoording aan de kerkleden 

afgelegd. 

Tijdens de vergaderingen van de AK wordt het CvD door 2 diakenen 

vertegenwoordigd.   

 

De diaconie werkt samen met: 

Zie bijlage 2 bij dit beleidsplan 

 

4. Aandachtsgebieden 
De diaconie kent verschillende aandachtsgebieden, lokaal armoede, duurzaamheid, 

ouderen en welzijn. Daarnaast werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). 

Iedere diaken neemt deel aan het werk in een van deze aandachtsgebieden.  

Naast het werk in de aandachtsgebieden hebben de diakenen ook hun 

verantwoordelijkheid in de wijkgemeente. Dit werk bestaat uit kerkordelijk geregelde 

taken, zoals de ambtshalve vertegenwoordiging in de eredienst.   
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Duurzaamheid 

Duurzaamheid is nog een nieuw werkterrein. Ons doel is binnen de PGH blijvend 

aandacht vragen duurzame oplossingen te kiezen voor de gebouwen. Dit willen we 

bereiken door de Algemene Kerkenraad (AK) en de Kerkrentmeesters (CvK) te wijzen 

op onze gezamenlijke opdracht voor goed rentmeesterschap voor de schepping.  

Ook Gemeenteleden worden door ons gestimuleerd zelf ook voor duurzaamheid te 

kiezen en ideeën hiervoor aan te dragen. 

 

 

 

5.  Financieel beleid 
Jaarlijks wordt vooraf een begroting en een collecterooster opgemaakt en achteraf 

als verantwoording een jaarrekening ingediend.  

Uitgangspunt voor de diaconie is dat de begroting in overeenstemming blijft met de 

aangegane verplichtingen en de doelen voor het nieuwe jaar.  

Jaarlijks wordt vóór 1 november de begroting en het collecterooster aan de Algemene 

Kerkenraad aangeboden ter goedkeuring, vergezeld van een verklaring van het college 

van diakenen. 

De AK draagt zorg voor kennisname door de gemeenteleden conform het gestelde in 

de kerkorde. 

 

Tot slot 

Jaarlijks wordt het beleidsplan uitgewerkt in een jaarplan en een collecterooster 

 

Bijlagen: 

1 Collecterooster 

2  Samenwerking met anderen 

3 Begroting lopende jaar 

4 Jaarrekening afgelopen jaar 

 
 


