5. Diaconaat
Christus, goede Heer en meester,
u hebt ons
de juiste betekenis van uw Woord getoond.
Vermeerder en versterk ons inzicht
en help ons,
dat wij daarnaar ook leven en handelen.
U
én de Vader en de Heilige Geest
zij lof en dank
in eeuwigheid
(Maarten Luther, Gebeden, p. 45)

5.1

Doelstelling en werkterreinen

Bij de diaconale arbeid van onze gemeente gaat het om de dienst van barmhartigheid en
gerechtigheid in de kerk en in de wereld, die vorm krijgt in het delen van al wat haar aan
gaven geschonken is, het helpen waar geen helper is en het getuigen van de gerechtigheid
van God waar onrecht geschiedt.
Als werkterreinen kunnen we onderscheiden:
1. Dienst dichtbij
Diaconale werkzaamheden in eigen gemeente, directe omgeving en in Nederland
2. Dienst ver weg
Werelddiaconaal werk - we kunnen waarschijnlijk niet veel meer doen dan we nu doen.
3. Werk in gemeente en kerk
Werk in diensten en bij viering Heilig Avondmaal voldoende. Wel is het nodig het diaconaal
bewustzijn van de gemeente te vergroten en de diaconale betrokkenheid van de gemeente
te stimuleren.

5.2

Aandachtspunten

Het is van groot belang dat de dienstdoende diaken elke keer de collecte in de afkondiging
goed toelicht. Daaruit blijkt de maatschappelijke betrokkenheid van de Lutherse kerk.
Ook de stukjes in Opbouw waarin de komende collecten worden toegelicht, zijn een
belangrijke informatiebron.
Van de PKN en andere instanties ontvangen folders aangaande de collecte worden in de
regel uitgedeeld voorafgaande aan de dienst, maar bij grote stukken is het beter af te
kondigen dat die na de dienst én in de foyer én in de hal kunnen worden meegenomen.
Tevens wijst de diaken op de collecte voor de eigen gemeente bij de uitgang.
In de afkondiging wordt altijd genoemd voor wie de bloemen van de altaartafel zijn.

5.2.1 Diaconaal werk dichtbij
Wensen:
Heeft de diaconie voldoende zicht op de noden van de eigen gemeente?
Bezoekgroep ‘verzorgt’ de 70-plussers, maar de groep daaronder?
Vanuit de bezoekgroep ligt er nog een plan om gemeenteleden uit de regio samen te
brengen en eventueel een gespreksgroep te beginnen.
Maatschappelijk werk in stadswijk of buurt is bij ons niet van toepassing.

Werkzaamheden die nu worden verricht:
Deelname in bezoekgroep; 70-plussers in kaart gebracht; krijgen bloemen of kaart bij
verjaardag. Zieken krijgen bloemen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen ook een
kaart met hun verjaardag.
Financiële ondersteuning van diegenen die hulp vragen (rentevrije lening en/of gift).
Kerstpakkettenactie voor leden/betrokkenen bij de gemeente die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.
Samenwerking binnen Kleine Oecumene in de vorm van een gezamenlijk collectedoel
tijdens de zomerdiensten en het bekend maken daarvan.
Betrokken bij het werk van de Open Hof, opvang van dak- en thuislozen.

5.2.2

Diaconaal werk ver weg

Wensen:
Gedurende een bepaalde tijd een werelddiaconaal project ondersteunen en onder de
aandacht van de gemeenteleden brengen.
Bij de Kerk in Actie-campagne tijdens de veertigdagentijd iets organiseren, ook met de
jeugd.
Zo nu en dan een achtergrondstukje plaatsen over organisaties die vanuit de kerken
actief zijn op werelddiaconaal niveau, zoals Oikos en Oikocredit.
Nagaan in hoeverre er behoefte is aan het aangaan van gemeentecontacten en of er
mensen zijn die zich daarvoor willen inzetten.

Werkzaamheden die nu worden verricht:
Collectes voor werelddiaconaat, Kinderen in de Knel e.a. van Kerk in Actie.
Bekendmaking hiervan door publicatie in Opbouw.
Het missionair-diaconale aandeel dat de gemeente op zich genomen heeft, wordt tot
nu toe altijd gehaald.

5.2.3

Diaconaal werk in en met de gemeente

Wensen:
Streven naar het versterken van de diaconale betrokkenheid van de gemeente,
stimuleren van eigen inzet van gemeenteleden.
Punt van aandacht: het aanschrijven van onze gemeenteleden rechtstreeks door Kerk in
Actie. De kerkenraad moet toestemming daartoe geven. Doorgaans wordt aan Kerk in
Actie toestemming gegeven dit eenmaal per jaar te doen. We kunnen de betrokkenheid
van de gemeenteleden vergroten door hen duidelijk te informeren over het doel en de
procedure van een dergelijke gemeentemailing.
Werkzaamheden die nu worden verricht:
Diaken neemt deel aan het werk van de kerkenraad.
De diaconie zorgt voor het beheer van de financiën van de diaconie.

Vermelding in Opbouw van collecteopbrengsten en het collecterooster voor de
komende tijd en eventueel omschrijving van de collectedoelen.
Tijdens de eredienst collecteert de diaken voor het diaconale doel en verzorgt ook de
afkondiging hiervan; bij viering van het Heilig Avondmaal verzorgt de diaken brood en
wijn.
Organiseert deelname aan vakantieweken in Lunteren voor diegenen die daarvoor in
aanmerking komen.
Diaken verzorgt de ´bloemenlijsten´ voor jarige 70-plussers. Diaken zorgt voor
felicitatiekaart aan gemeenteleden tot 18 jaar en aan hen die 70 jaar of ouder zijn
geworden.

5.3

Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking

Heer,
daaraan ontbreekt het mij,
U geeft zich zo rijkelijk en in overvloed,
maar ik kan dat niet evenzo doen
tegenover mijn naaste.
Deze nood klaag ik U en bid,
laat me toch zo rijk en krachtig worden,
dat ik het ook kan
(Maarten Luther, Gebeden, p. 49)
Onze gemeente heeft geen aparte ZWO-commissie. Gezien de geringe menskracht zijn daar
voorlopig ook geen plannen voor.
De contactpersoon met Kerk in Actie voor het diaconale werk neemt ook het ZWO-gedeelte
voor zijn rekening.
Er wordt gecollecteerd voor de diverse projecten van Kerk in Actie en de projecten worden
onder de aandacht van de gemeenteleden gebracht door afkondiging tijdens de dienst en
vermelding in Opbouw. De toegezonden folders worden voor de dienst uitgereikt.
Het verdient wellicht aanbeveling gedurende bijvoorbeeld een jaar een speciaal project
extra te ondersteunen en hier aandacht aan te geven (zie ook onder ‘Diaconaal werk ver
weg’).

