
Beleidsplan	Diaconie	PGD	2015	 Pagina	1	
	

Beleidsplan College van Diakenen Protestantse Gemeente te Delfzijl 
 
Doelstelling   
 
Diaconaat is niet iets van een beperkt aantal bevestigde ambtsdragers, maar iets van de 
hele gemeente.  

De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. 
Elke christen is geroepen te getuigen in woord en daad van zijn geloof in Christus Jezus! 
Dat geloof zal ons ertoe brengen oog en oor te hebben voor de problemen waarin mensen 
terecht kunnen komen. Dat kunnen financiële, maar evengoed sociale of culturele 
problemen zijn. Het gaat om mensen dichtbij en veraf, om mensen zonder dak boven hun 
hoofd, om verslaafden, asielzoekers, vluchtelingen. Iemand met open ogen en open oren 
kan deze mensen ontmoeten, elke dag en overal, ook in het Nederland van nu.  

Via radio en televisie, de dagelijkse krant en de weekbladen komen signalen bij ons 
binnen in onze eigen woon- en leefomgeving en wij mogen deze hulpbehoevenden niet 
“in de kou laten staan”. Dat alles heeft te maken met diaconaat, met vooral er samen aan 
werken dat mensen die, op welke manier ook, in de knel zijn gekomen, worden 
geholpen. Op die manier kunnen wij proberen uitvoering te geven aan de opdracht zoals 
hiervoor genoemd. Zo kunnen wij overeenkomstig onze opdracht getuigen van Jezus 
Christus in een wereld die Hem meestal niet ziet staan.  

Het motto van de diaconie is: ‘het zijn van een helper voor wie geen helper heeft’. 
 
 
Algemeen  
 
Het College van Diakenen van de wijken Zuid / Noord bestaat uit vijftien leden.  
In wijk Zuid is met tien diakenen elke sectie vertegenwoordigd.  
Wijk Noord heeft een bezetting van vijf diakenen, er zijn op dit moment enkele vacatures. 
Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester 
Deze diakenen vormen het moderamen. 
Het College van Diakenen heeft desgevraagd één vertegenwoordiger in de classis.  
Verder nemen de diakenen plaats in diverse (interkerkelijke) commissies. 
Het College van Diakenen vergadert in de regel zes keer per jaar. Het moderamen 
vergadert apart als dit nodig is. Jaarlijks worden de jaarrekening en de begroting van de 
diaconie samengesteld door de penningmeester en ter goedkeuring aangeboden aan de 
Algemene Kerkenraad. 
 

 

De Missionaire Werkgroep Delfzijl functioneert onder verantwoording van het College van 
Diakenen maar werkt autonoom met toestemming van de Algemene Kerkenraad. 
De werkgroep heeft een eigen beleidsplan en heeft eigen financiële middelen tot haar 
beschikking. 
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Werkzaamheden: 

Viering Heilig Avondmaal  
 
In de Eredienst wordt tenminste zes keer per jaar het Heilig Avondmaal gevierd.  
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het gereedmaken van de tafel,  
het inkopen van brood en wijn en draagt zorg voor het uitdelen van het brood en  
de wijn in de avondmaaldiensten.  
In wijk Zuid wordt twee keer per jaar het Heilig Avondmaal in het Van.Julsingha tehuis 
gevierd.  
In wijk Noord wordt enkele malen per jaar in Betinge Staete, Betinge Borgh en in 
Hoogwatum het Heilig Avondmaal gevierd.  
In wijk Zuid is de diaconie verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de 
benodigdheden voor het avondmaal zoals de tafellakens, de schalen en de bekers. 
In wijk Noord is de kerkrentmeester verantwoordelijk voor het zilver en het tafellinnen. 
Indien hierom wordt gevraagd is ook een viering van het Heilig Avondmaal aan huis 
mogelijk in beide wijken 
De praktische uitvoering wordt in de protocollen Viering Heilig Avondmaal voor beide 
wijken geregeld. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Inkomsten 
 
Het College van Diakenen heeft tot taak om tijdens de erediensten de gaven in te 
zamelen. De collecte opbrengsten worden door de diakenen geteld en op de bank gestort. 
Bestemmingscollecten worden overgemaakt naar de betreffende doelen. 
De inkomsten van de diaconie bestaan onder meer uit collecte-en huuropbrengsten, rente 
inkomsten, regelmatig legaten en incidenteel ontvangen giften.  
Een jaarlijks weerkerende actie maakt de inkomstenstroom compleet.  
Naast algemene kosten zoals kerstmiddag ouderen, kosten vieringen etc. maakt het 
college van Diakenen een afweging aan welke goede doelen wordt gegeven.  
Het college stelt zich ten doel om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht te 
hebben. 
 
 
Financiële ondersteuning 
 
Er zijn jaarlijks terug kerende regionale doelen zoals: 
 

• Stichting Daadkracht in Manna (DIM); dit betreft de voedselbank te 
Delfzijl/Appingedam. 

• Stichting Delfzijl in actie (Kerstpakkettenactie). Dit gebeurt interkerkelijk. 
• St. Chroma, hulp aan Roma zigeuners (interkerkelijk) 
• Financieel Noodfonds. 

 
Daarnaast wordt aan landelijke doelen maar ook aan noodhulp gegeven: 
Deze ondersteuningen lopen via instanties die zich richten op het lenigen van nood,  
in welke vorm dan ook. Bij landelijke financiële ondersteuning wordt zoveel mogelijk aan 
door ‘kerk in actie’ geadviseerde doelen gedoneerd. 
Het verstrekken van financiële middelen kan jaarlijks maar ook incidenteel plaatsvinden. 
De “Goede-doelen-lijst” wordt jaarlijks door het College van Diakenen vastgesteld.  
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Verdere ondersteuning / activiteiten 
  
§ Het College van Diakenen is ambtelijk aanwezig in de eredienst. 
§ Het College van Diakenen financiert en organiseert diverse activiteiten binnen de 

gemeente, zoals de kerstactie voor de 75 + leden en de kerstmiddag voor de 
gemeenteleden van 70 jaar en ouder. 

§ In zowel Noord als Zuid worden diverse activiteiten georganiseerd zoals fruitbakjes, 
ouderen middagen etc. 

§ Meewerken in een kerkdienst. 
§ Beheren en onderhouden van de installaties voor de kerktelefoon en de contacten met 

audioserver. 
§ Bemiddelen bij het aanbieden van vakantieweken. Naast de organisatie zorgt de 

diaconie in voorkomend geval voor vervoer en betaalt incidenteel een deel van de 
kosten. 

§ Ondersteuning bij de jaarlijkse actie ‘werp een blik in de kerk’. 
§ Het organiseren van een jaarlijkse acceptgiroactie voor de wijkdiaconie. 
§ Het mede organiseren van de jaarlijks (interkerkelijke) kerstpakkettenactie. 
§ Invulling geven aan de inhoud van website van de PGD. 
§ Signaleren van noodsituaties dichtbij huis, hierbij zijn de predikant, de ouderlingen en 

de gemeente belangrijk. 
§ Tijdelijke hulp aan individuele mensen die in financiële problemen zijn geraakt.  
      Zo kan financiële ondersteuning worden gegeven aan personen of instanties die in  
      acute nood verkeren. Hierbij wordt zorgvuldig gewerkt en indien nodig worden de  
      betrokkenen geholpen bij het zoeken naar een structurele oplossing met de sociale  
      dienst.  
      De financiële hulp die het College van Diakenen hierbij geeft, moet als kortlopende  
      noodhulp gezien worden, er moet een duidelijk eindpunt zijn. 
§  Iedere diaken is ingedeeld in een of enkele secties van de wijken. Samen met de  
      sectieouderling, predikant, wijkbezoekers en contactpersonen vindt enkele keren per  
      jaar overleg plaats over de eventuele problemen in die sectie. 
§ Verdere samenwerking bij activiteiten VIS, een samenwerkingsverband tussen zeven 

kerkgenootschappen in Delfzijl. 
§ Het organiseren van kerkvervoer op zondag. 
§ Het regelmatig houden van een project. Dit project kan langere tijd lopen zodat de 

opbrengst en inzet van de gemeente hoger kan zijn. 
Dit verloopt onder verantwoording van de Missionaire Werkgroep Delfzijl die minstens 
één vertegenwoordiger in het College van Diakenen heeft. 

§ Bestaande activiteiten in stand houden en waar nodig nieuwe ontplooien, dit met in 
achtneming van de beschikbare menskracht. 
 

                                                                        
 
                                                      
 
 
                                                               
 
 
 


