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1. Visie op het diaconaat
Het diaconaat is het sociaal eerbetoon van de kerk.
Het doel is: het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld-)samenleving, het
waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en
onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties. Diaconaat is
kerkelijk werk en wordt in de kerkorde geschetst als de roeping van de gemeente tot de dienst
van barmhartigheid en gerechtigheid. Daarmee onderscheidt het zich vooral in motivatie maar
ook in financiering en organisatie van allerlei ander werk waarin soortgelijke doelen worden
nagestreefd. Het gaat daarbij om mensen die lijden door honger, gebrek, een handicap,
isolement, eenzaamheid, discriminatie, maatschappelijke achterstand, vervolging en onvrijheid.
Door de maatschappelijke veranderingen in onze tijd zijn de problemen waar de diakenen voor
komen te staan anders van aard geworden. De diaconale taak verschuift steeds meer in de
richting van sociaal pastoraal werk en het toezien op gerechtigheid. De betrokkenheid van de
gehele gemeente is hierbij van groot belang. Diaconaat is immers een zaak van de gehele
gemeente.
Kortom: de diaconie ziet het als haar opdracht om zorg te bieden in de breedste vorm in de
kerkelijke gemeente, maar tevens indien nodig daarbuiten. Diaconie wil aandacht geven aan en
omzien naar elkaar. Zij wil de gemeente stimuleren tot bewust omzien naar mensen die, dichtbij
en wereldwijd, in problemen zijn geraakt. Daar waar hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of
naar wegen zoeken die tot hulp leiden.
2. Samenstelling van het College van diakenen
Diakenen worden gekozen voor een periode van vier jaar. Het is mogelijk om eenmaal herkozen
te worden.
Er wordt minimaal 6 maal per jaar vergaderd. Vergaderingen worden in een vergaderrooster
vastgelegd..
Het College van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerk, onder de
verantwoording van de kerkenraad.
3. Activiteiten van de diaconie
1. De diakenen zamelen de gelden van de gemeente in en verdelen deze giften.
2. De diakenen maken deel uit van de wijkteams binnen de gemeente. Zij zijn
aanspreekpunt voor de wijk daar waar het diaconale taken betreft.
3. De diaconie geeft over haar activiteiten voorlichting aan de gemeente door middel van
afkondigingen in de kerkdienst, publicaties in het “Noord Bevelands Kerkblad”, op de
website www.dearkkamperland.nl .en de beamer in kerk
4. De diaconie werkt desgevraagd samen met andere diaconieën Wissenkerke/Geersdijk,
Kats/Kortgene en Colijnsplaat binnen het streekverband Noord Beveland.
5. De diaconie is vertegenwoordigd in een aantal kerkelijke en maatschappelijke organen
waaronder de classis Zeeland (volgens een roulerend schema met andere
ambtsdragers), Diaconaal Werkverband, cliëntenplatform van de WMO in de gemeente
Noord-Beveland (contactpersoon in samenwerking met andere diaconieën uit deze
gemeente)
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6. De diaconie ondersteunt, waar nodig, de reisjes voor ouderen (oa. Diaconaal
Werkverband, Vakantiebureau, Roosevelthuis) De diaconie informeert de
gemeenteleden
7. De diakenen worden in de gelegenheid gesteld om (bij het aanvaarden van hun ambt of
op ieder ander gewenst tijdstip) cursussen en workshops te volgen om hun kennis op het
gebied van diaconale zaken te vergroten. (Het streven is dat enkele diakenen de
landelijke diaconale dag bezoeken.)
8. De diaconie coördineert de volgende vrijwillige hulpdienst(en):
A: de autodienst: deze dienst wordt door de diakenen verzorgd. Indien deze dienst wordt
uitgebreid zal de diaconie de coördinatie verzorgen m.b.t. vrijwilligers die zich, met hun
auto, beschikbaar stellen voor het vervoer van mensen die problemen hebben met het
bereiken van kerkdiensten. Tevens kan (indien nodig) vervoer worden geregeld naar
ziekenhuizen en instellingen.
B: begeleiding bezoek kerkdiensten zorgcomplex Alexiaplein: diaconie coördineert een
vrijwilligerslijst van personen die vanuit het zorgcomplex Alexiaplein worden opgehaald
en begeleid naar de kerkdienst en teruggebracht.
4. Prioriteiten en toekomst
De eerstkomende jaren is het beleid van de diaconie toegespitst op de volgende onderwerpen:
- meewerken aan het goed functioneren van de wijkteams in de gemeente;
- voortdurende hulp voor slachtoffers van rampen en geweld;
- optimale samenwerking met de zendingscommissie van onze gemeente;
- ondersteuning van projecten
- werken aan gerechtigheid dichtbij en veraf, zoals hulp etc….;
- Meedenken en participeren in de ontwikkeling van een naar buiten tredende kerk in de
maatschappij (“Naar buiten gerichte blik.”)
- Nadenken over hoe we vorm kunnen geven aan het jeugddiaconaat, mede door middel van
projecten met en door jongeren.
- Participeren in organiseren van koffie-ochtenden / inloopochtenden.
- Opstellen/organiseren van een collecterooster voor jongeren tijdens de kerkdiensten.
5. Werkplan
De diaconie werkt volgens een werkplan. Dit werkplan wordt indien nodig steeds geactualiseerd.

def. versie: mei 2016

3

