BELEIDSPLAN DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WASSENAAR

Geloven in delen
Algemeen
Diaconaat is wezenlijk voor het kerk-zijn. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in
de wereld. Dit door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven
geschonken is. De kerntaak van een diaken is gemeenteleden te stimuleren zich in te zetten voor
diaconale nood dichtbij en veraf. De gemeente heeft de opdracht om in kerk en samenleving om te
zien naar elkaar, te delen, te helpen waar geen helper is en op te staan en te getuigen waar onrecht
geschiedt. Diaconaal handelen is niet alleen een uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering.
De diaconie geeft hier op de volgende manieren gestalte aan:
Ø Voorstellen doen voor en zorgen voor aansprekende diaconale collecten en andere
fundraising-activiteiten. Dit betekent in de praktijk:
- Streven naar een evenwichtig samengesteld collecterooster, in termen van: nabij en
veraf, aard en inhoud, initiatieven van Kerk in Actie en doelen daarbuiten.
- Elk doel nauwgezet en kritisch volgen, onder meer door regelmatig contact te
onderhouden met de achterliggende organisatie.
- Jaarlijks rouleren van doelen en waarborgen van vernieuwing.
- Communiceren over achtergronden en opbrengsten van collectedoelen, mede om de
opbrengst te optimaliseren en de betrokkenheid te stimuleren.
Ø Inhoud geven aan stille hulp. Dit gebeurt op de volgende manieren:
- Ondersteuning van de Voedselbank.
- Ondersteuning van allen in onze omgeving die in nood verkeren, passend binnen
onze diaconale opgave en waar andere oplossingen ontbreken.
- Geven van immateriële ondersteuning, luisteren, samenvatten en doorvragen en op
basis daarvan indien mogelijk en nodig gericht doorverwijzen.
- Zorgen voor een antennefunctie, zodat nood tijdig gesignaleerd wordt.
Ø Inhoud geven aan noodhulp bij rampen:
- Het collecterooster biedt ruimte voor acute hulp. Bij voorkeur wordt aangesloten bij
projecten van Kerk in Actie.
- Steunen van initiatieven op het terrein van hulpverlening vanuit de samenleving.
Ø Op zoek gaan naar een partnergemeente op basis van een project:
- Contact met een kerkelijke gemeente over de grens, en ondersteuning van een of
meerdere projecten van deze gemeente. Afstand en taal zijn daarbij te overwegen.
- Naast financiële hulp streven naar een intensieve en interactieve band met de
partnergemeente en het project, zodat het beter aanspreekt, gezicht krijgt en leeft.
- Wens om gemeenteleden en vooral jeugd een actievere rol te laten spelen.
Ø Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en gesprekspartner zijn voor organisaties in
onze regio en de gemeente Wassenaar. Dit doen we op de volgende manieren:
- Het gesprek zoeken en regelmatig contact onderhouden.
- Openstaan voor en daar waar mogelijk actie nemen op gesignaleerde aanvragen van
stille ondersteuning, daar waar individuele nood is en die past binnen onze diaconale
opgave en waar andere oplossingen ontbreken.
- Het signaleren en mogelijk helpen oplossen van knelpunten in de samenleving,
bijvoorbeeld daar waar regelgeving of andere omstandigheden oplossingen in de weg
staan.
- Volgen van de gemeentelijke, nationale en internationale politiek, voor zover deze
raakvlakken heeft met diaconale zaken, zoals heelheid van de schepping, opwarming
van de aarde en armoedeproblematiek.

De zeven werken van barmhartigheid, stammend uit de vroeg-christelijke kerk:
Hongerigen eten geven
Dorstigen drinken geven
Vreemdelingen gastvrijheid bieden
Naakten kleden
Zieken verzorgen Gevangenen bezoeken
Doden begraven

Ø Vreemdelingendiaconaat
- Actief zijn voor vluchtelingen en vreemdelingen die, al dan niet onder de hoede van
de Nederlandse overheid en al dan niet als zogeheten statushouder, als groep of
individueel in onze nabije omgeving of regio aanwezig zijn.
- Onze inzet en activiteiten daarbij richten op de materiële maar ook immateriële
aspecten van hun noden. Dit zonder onderscheid te maken naar persoon, ras,
geaardheid of geloof. Waar het om gaat, is op een geëigende manier praktische en
inhoudelijke hulp en ondersteuning geven.
- Wanneer sprake is van hulp in grotere omvang en aantallen zo mogelijk aansluiten bij
en actief participeren in initiatieven van de Wassenaarse Raad van Kerken.
- Een signalerende, bemiddelende en opbouwend kritische functie vervullen naar
plaatselijke, regionale en centrale overheid en ook naar onze landelijke
kerkorganisatie. Dit voor situaties waarin sprake is van onrecht, waar hulp tekortschiet
en gewenst maar niet beschikbaar is.
Ø Eredienst:
- In samenwerking met de commissie Eredienst gestalte en meer uitdrukking geven
aan de diaconale taak van de gemeente als geheel.
- Organiseren van een diaconale zondag waarin de diaconale taak van de gemeente in
kerk en samenleving bijzondere aandacht krijgt.
Ø Stimuleren van diaconale taken door de eigen gemeente door:
- Het aanspreken en mobiliseren van gemeenteleden.
Ø Meer zichtbaar, vindbaar en aanspreekbaar zijn, in samenspraak met de commissies, de
colleges van kerkrentmeesters en collectanten, de wijkraden en de kerkenraad. Dit kan op de
volgende manieren:
- Kerkgebouwen gebruiken als ontmoetingsplaats voor iedereen, naast de zondagse
kerkdienst, voor het initiëren van projecten, waar mensen in openheid of beslotenheid
elkaar kunnen ontmoeten, zorgen met elkaar kunnen delen en er voor elkaar kunnen
zijn, in de breedste zin van het woord.
- Aan de projecten en openstelling van de kerk meer ruchtbaarheid geven.
- Aandacht geven aan eenzaamheid en isolatie van mensen en helpen doorbreken.
- Meewerken aan landelijke en plaatselijke activiteiten die aansluiten bij onze missie en
taak in kerk en samenleving, waarbij geldt dat we dit in een meer gestructureerde
vorm gestalte geven.
- Onze activiteiten en waar wij voor staan, in samenspraak met de commissie
Communicatie, op passende manieren publicitair breder bekend maken.
- Actief zoeken naar vragen om hulp en drempels weg nemen.
- Voorstellen doen voor en organiseren van evenementen ter ondersteuning van
kwetsbaren en ouderen.
Dit kunnen we bereiken door het verantwoord inzetten van mensen en middelen. Dit willen we op de
volgende manieren doen:
a. Op basis van goede afstemming binnen de diaconie en in nauwe samenwerking met de
kerkenraad, de wijkraden, de colleges van kerkrentmeesters en collectanten, de predikanten
en de vier commissies.
b. Goed en verantwoord financieel beheer. Essentieel is dat het eigen vermogen waarover wij
beschikken op verantwoorde wijze wordt beheerd en in stand gehouden, zodat onze
activiteiten kunnen worden bekostigd uit de opbrengst daarvan.
c. Het aanboren van nieuwe mogelijkheden op financieel gebied, bijvoorbeeld fundraising.
d. Gerichte aandacht geven aan de wekelijkse collectedoelen.
e. Inzet en enthousiasmering van gemeenteleden.
f. Evaluatie van de georganiseerde activiteiten (leerproces).
g. Goede diaconale toerusting.
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