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Inleiding 
 
Op 25 april 2019 is in het breed overleg van het College van Diakenen (CvD) van de Protestantse 
Gemeente Huizen (PGH) het op te stellen beleidsplan voor de periode 2020-2025 geagendeerd. Aan 
de hand van de door het diaconaal steunpunt opgestelde brochure “Doelbewust Diaconaal” zijn drie 
vragen aan het college voorgelegd als handvat voor het voorliggende beleidsplan. Tevens heeft het 
beleidsplan van de Oosterlichtkerk, periode 2013-2017, bijgedragen aan dit beleidsplan. 
 
Het is van belang om alle (diaconale) vergaderingen te beginnen met gebed en stil te worden voor 
God. Bid om wijsheid en inzicht. Bid om een open houding, om de leiding van de heilige Geest tijdens 
de vergadering. Gebed is overigens niet alleen aan het begin nodig, maar continu, tijdens al het 
diaconale werk. Er dient zorg gedragen te worden dat het diaconale werk ingebed is in gebed. 
Zo is ook het college gestart op 25 april 2019, om dit beleidsplan en het diaconale werk bij God te 
brengen. 
 
De volgende drie vragen zijn daarna als leidraad gebruikt: 
Wat wordt verstaan onder diaconaat? 
Wat willen wij bereiken en waarom? 
Wat is de huidige stand van zaken? 
 
De Zeven werken van Barmhartigheid 
 
Om tot een Beleidsplan te komen moeten wij eerst weten wat onze drijfveren als Diaconie zijn. 
Wat wordt door ons verstaan onder diaconaat? 
In eerste instantie denken wij dan aan de Zeven Werken van Barmhartigheid, te weten: 
 

• De hongerigen spijzen 
• De dorstigen laven 
• De naakten kleden 
• De vreemdelingen herbergen 
• De zieken verzorgen 
• De gevangenen verlossen 
• De doden begraven 

 

Deze werken zijn voortreffelijk weergegeven 
in een werk van de Italiaanse schilder Caravaggio, 
zoals hiernaast is afgebeeld. 
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In aansluiting op de hiervoor genoemde werken van Barmhartigheid oriënteren wij ons hierbij ook op 
wat in de Kerkorde van de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) beschreven staat en wij komen 
dan in Artikel X het volgende tegen: 
 

• De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar 
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 

• De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping 
samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse. 

• Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in een relatie van 
wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen die haar worden aangereikt 
door gemeenten waarvan de leden uit andere culturen afkomstig zijn. 

 
In Ordinantie 8 van de Kerkorde van de PKN is de samenhang en eigenheid van de diverse organen 
binnen het kerkelijk leven uitgelegd.  
Met betrekking tot de Diaconie moeten wij rekening houden met de navolgende punten: 

• De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door: 
o het betrachten van onderling dienstbetoon; 
o het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben; 
o het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn; 
o het signaleren van knelsituaties in de samenleving; 
o het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping. 

 

• Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de 
diaconale opdracht elders in de wereld. 
 

• De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de 
leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en 
tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door 
en onder leiding van de diakenen wordt verricht. 
 

• De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder 
leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de 
kerk. 

 
Bovengenoemde punten geven ons genoeg stof tot nadenken over onze eigen positie binnen onze 
gemeente en daarbuiten en wat wij als visie zien voor de komende 5 jaar. 
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VISIE: 
 
De Diaconie wordt ook wel de handen en voeten van de Gemeente genoemd en zijn zodoende de 
voelsprieten van onze kerk in diaconaal opzicht.  
 
Wij zien de volgende KERNBEGRIPPEN binnen het diaconaat en wij vinden dat deze de leidraad 
dienen te zijn bij de uitvoering van ons Diaconale Werk: 
 
 Barmhartigheid (goed doen):  

Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken 
naar nieuw perspectief. 

 Gerechtigheid (recht doen):  
Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor 
een rechtvaardige, vreedzame samenleving. 

 Rentmeesterschap:  
Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde (People, Planet and Profit). 

 Wederkerigheid:  
De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. 
Beiden hebben elkaar iets te geven. 

 Geloof in uitvoering:  
Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering. Het is ook de 
titel van het projectenboek van Kerk in Actie. 

 Vrede brengen:  
Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander 
samenlevingsverband. 

 
Uit bovengenoemde punten kan het volgende gedestilleerd worden: 
  

A. In het diaconale werk staat barmhartigheid en gerechtigheid hoog in het vaandel  
B. Het diaconaat staat voor rentmeesterschap van de wereld  
C. Het diaconaat neemt het op voor mensen die in de knel zitten en zal er alles aan doen om 

deze mensen, daar waar nodig, de helpende hand te bieden  
D. Het diaconale werk staat ook in het teken van samenlevingsopbouw zodanig dat een ieder 

zich in de huidige samenleving thuis voelt  
E. De diakenen brengen de ervaringen uit hun diaconale werk  

- naar het hart van de gemeente in het vieren en leren  
- in de liturgie  
- in de voorbede  
- in het dankgebed  
- in onze levenshouding  

F.  Speciale aandacht geven aan het missionaire werk welke gericht is op het binnen- als het 
buitenland. 
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De volgende punten krijgen in deze periode speciale aandacht, te weten: 
 

• EENZAAMHEID 
 

Als je je niet verbonden voelt met iemand, als je een hechte emotionele band mist of als je 
minder contact met mensen hebt dan je wenst, dan ben je eenzaam. Meer dan een miljoen 
mensen voelt zich sterk eenzaam en dat heeft gevolgen voor gezondheid, welbevinden en 
het vermogen om mee te doen in de samenleving. Daarmee is eenzaamheid een urgent 
probleem. Een probleem waaraan de diaconie niet voorbij kan gaan. 
In 2018 is het project “Eenzaamheid de kerk uit!” opgepakt. Een van de doelen was het 
aanbieden van een vakantieweek, georganiseerd door ‘Het Vakantiebureau’ die in opdracht 
van Kerk In Actie in heel Nederland vakanties organiseren voor mensen die zorg nodig 
hebben. De ervaring leert dat het toeleven naar en het nagenieten van zo’n vakantieweek 
zeker als je dat kun doen met mensen uit je eigen omgeving helpt bij het verminderen of 
laten verdwijnen van het gevoel van eenzaamheid.  
Hier gaan wij als Diaconie van de Protestantse Gemeente Huizen de komende jaren verder 
op inspelen en laten zien waar wij voor staan aan onze medemensen.  

 
• BUITENLANDSBELEID 

 

Voor wat betreft het “buitenlands” beleid dient het motto te zijn directe hulp en  
barmhartigheid. Hiernaast zal er een sterke nadruk gelegd dienen te worden op recht en  
gerechtigheid.  
Ieder mens waar ook ter wereld heeft immers recht op basisvoorzieningen zoals eten,  
drinken en een dak boven haar hoofd. Gelijktijdig dienen wij ons er voor in te zetten dat wij  
deze mensen helpen bij het vinden van arbeid zodat zij in hun eigen levensonderhoud  
kunnen voorzien. Hierbij valt te denken aan het verder uitbouwen van Oikocredit, het  
bevorderen van het kopen van artikelen die vallen onder de “fair-trade” paraplu etc. 
Hulp aan noden en rampen waar ook ter wereld dient goed en adequaat opgepakt te worden 

 met een goede en eenduidige communicatie naar onze gemeente. 
  
Bijzondere aandacht geven wij in de komende jaren aan de bestaande relaties met onze  
partnergemeenten in Polen en Roemenië. In deze plaatsen speelt de kerkelijke gemeenschap  
een belangrijke rol in het maatschappelijk leven, onder meer door het voorzien in 
basisvoorzieningen. In samenwerking met de kerken in Biëlsko-Biala en Alesd en de 
Roemeniëgroep en Jongeren Oost-Europa Commissie (JOC) onderzoeken wij op welke manier 
onze kerk het diaconale werk in deze gemeenschappen kan ondersteunen. Deze contacten 
kunnen de komende jaren worden verbreed, zowel in activiteiten als in betrokkenheid van 
gemeenteleden, zodat daadwerkelijk invulling gegeven kan worden aan het in 
wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen die ons worden aangereikt 
door gemeenten waarvan de leden uit andere culturen afkomstig zijn. 
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• ZENDING, WERELDDIACONAAT en ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
 

De Zending, Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) valt onder de 
verantwoording van de 3 wijkgemeenten binnen de PGH en vanuit die hoedanigheid wordt 
de verantwoording geregeld binnen het College van Diakenen. De ZWO heeft hiertoe een 
Werkplan opgezet wat door het CvD omarmd is. Aangezien de ZWO zich binnen de wijken 
veel van haar werk laat zien is het van belang dat er een goede samenwerking is tussen de 
ZWO als Taakgroep en de wijkdiaconieen. Hierin wordt voorzien doordat er binnen de 
wijkdiaconieen een diaken verantwoordelijk is voor het juist functioneren van de ZWO 
binnen de betreffende wijk.  
Op regelmatige basis worden er projecten door de Taakgroep uitgevoerd. 
 

• ZICHTBAARHEID 
Om haar taken als diaken uit te kunnen voeren is zichtbaar- en herkenbaarheid belangrijk van 
de diaken als individu als de (wijk) diaconie als geheel. 
Door haar zichtbaar- en herkenbaarheid is zij aanspreekpunt voor noden in de wereld, klein 
en groot. Om dit te vergroten is communicatie naar de PGH en daarbuiten belangrijk. Binnen 
de PGH zijn dit de betreffende weekbrieven, website, De Verbinding en verschillende 
brieven. Buiten de PGH zijn het de website, (plaatselijke) kranten en verschillende 
activiteiten (denk aan winkelactie Voedselbank, Oliebollenbakken en Vakantieweek). 
 

• RENTMEESTERSCHAP 
In het Nieuwe Testament komt het woord oikonomos voor, dat met rentmeesterschap wordt 
vertaald. Bij die gelegenheid worden mensen aangespoord om goede rentmeesters te zijn 
over het hele huis (oikos). 
Rentmeesterschap heeft vooral waarde als grondhouding, in de zin van besef dat we te 
maken hebben met het eigendom van Iemand anders. De aarde is van God – zoals bezongen 
in Psalm 24:1 – wat mensen motiveert er zorgvuldig mee om te gaan. Deze oikos, het huis, is 
langzaamaan ook groter geworden. Het gaat niet alleen meer om een zorgvuldige omgang 
met onze lokale omgeving, maar door onze leefstijl zijn we verbonden met mensen en natuur 
wereldwijd. De verschenen Encycliek van Paus Franciscus verwees in de aanhef eveneens 
naar de aarde als ons wereldwijde, gemeenschappelijke huis en de noodzaak om hier samen 
voor te zorgen. 
Duurzaamheid wordt vertaald naar People, Planet en Profit. People zijn de mensen om ons 
heen, dichtbij en verweg. Wij richten ons op deze mensen waar ook ter wereld waar nood en 
hulpbehoefte is of wordt gevraagd. Dit kunnen wij zelfstandig oppakken, via organisaties 
gesteund of gerelateerd aan een Christelijke organisatie of de Nederlandse Overheid of 
rechtstreeks via Christelijke organisaties of de Nederlandse Overheid. 
Planet is het bewust omgaan met alles wat leeft op onze planet en wat onze planeet 
herbergt aan voeding en delfstoffen, met het doel deze niet uit te putten, maar duurzaam te 
gebruiken, zodat generaties na ons hier ook van kunnen genieten en profiteren. 
Dit wordt bereikt door ons te profileren als “Groene Kerk”. 
Als de People en Planet vanuit bijbelsperspectief opgepakt en vormgegeven wordt, is de 
Profit een vanzelfsprekend gevolg daarvan. Als people, planet en profit in balans zijn is dat op 
de lange duur ook voor de opbrengst (Profit), in de breedste zin van het woord, beter. 
Denken in deze drieslag – dat heeft meteen gevolgen voor welk eten je koopt, welke kleding 
je draagt, hoe je omgaat met energie, de manier waarop je je kas inricht. 
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• FINANCIEEN 
Rentmeesterschap heeft betrekking op het financiele beleid en duurzaamheid. Vanuit het 
CvD wordt gestreefd naar een gezond financieel beleid. Zo wordt geld niet opgepot, maar 
wel een reserve behouden van ongeveer 1 jaar van aangegane verplichtingen, dit met een 
bandbreedte van 20%. 
Om dit beheersbaar te maken wordt in 2020 een meerjarenbegroting opgesteld op basis van 
het voorliggende beleidsplan. 
Wat dit laatste aangaat wordt verder bekeken hoe digitaal collecteren of andere vormen van 
geldwerving ingebed kunnen worden. 
 

• ORGANISATIE: 
 

De wijkdiaconieën van de PGH vormen tezamen het College van Diakenen. Vanuit iedere 
wijkdiaconie worden er diakenen afgevaardigd naar het College. Het College van Diakenen is 
een rechtspersoon binnen onze kerk voor wat betreft alle aangelegenheden aangaande de 
Diaconie. De gelden worden beheerd door het College van Diakenen. 
 
Beoogd wordt om binnen het College van Diakenen vanuit de wijkdiaconieën meer 
gezamenlijk op te trekken, met als doel: 

o geen wijkgebonden vergaderingen 
o meer projectgebonden en ad-hoc overleg 
o meer integratie van activiteiten 
o gezamenlijk (wijkoverstijgend) hulpaanvragen oppakken  
o brede kennisdelen en uitwisselen van expertise (korte lijnen). 

 
Diakenen blijven verantwoordelijk voor hun eigen wijkgebonden taken.  
Buiten de diakenen kan aan de wijkdiaconie ook diaconaal medewerkers toegevoegd 
worden. Deze medewerkers kunnen ingezet worden voor meer projectmatige ondersteuning 
of specifieke (monodisciplineaire) taken (denk aan collectanten, vakantieweek, ZWO). 
Hiermee wordt de betrokkenheid vergroot voor het diaconale werk. 
 
Vanuit het College van Diakenen wordt momenteel samengewerkt met de Hervormde 
Gemeente Huizen in de Stichting Schuldhulp Huizen. Binnen dit project wordt eveneens 
overleg gevoerd met de burgerlijke Gemeente Huizen en kan er door andere 
maatschappelijke organisaties aansluiting gezocht worden. 
 
 
 
 
 

 


