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Beleidsplan  diaconie Ontmoetingskerk Gorredijk 2016-2017  

1.   Visie op het diaconaat 

Diaconie is van oorsprong armenzorg. De diaconie van Gorredijk zet zich in voor hen 

die hulp nodig hebben dichtbij en ver weg. Wij geven hier vorm aan door te 

signaleren, daar waar nodig zelf ondersteuning te bieden of indien mogelijk door te 

verwijzen (naar professionele instanties) . 

Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Alle gemeenteleden behoren er 
idealiter bij betrokken te zijn, al is het maar door inlichtingen door te geven aan 
diakenen. De diaconie verschaft binnen de gemeente informatie over haar werk en 
stimuleert goede diaconaal gerichte initiatieven van gemeenteleden. Niet alleen 
binnen onze eigen gemeente maar ook daarbuiten (regionaal, landelijk en 
wereldwijd) wordt hulp geboden. 

De diaconie ondersteunt veel projecten financieel dichtbij en ver weg, o.a. projecten 

waarbij eigen gemeenteleden betrokken zijn. 

 
Beleidsdoelen voor 2016: 

 De activiteiten met betrekking tot de eredienst continueren en zeker stellen. 

 De activiteiten in de wijk continueren en zeker stellen. 

 Bemensing van de diaconie op sterkte houden. 

 Praktische noodhulp handen en voeten blijven geven. 

 Samenwerking met de gemeente Opsterland, die in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de uitvoering van noodhulp in 
portefeuille heeft, intensiveren en uitwerken. 

 Plaatselijke projecten blijven steunen. 

 Gemeenteleden van de Ontmoetingskerk meer betrekken bij kerk en 
diaconaat. 

2.   Samenstelling van de diaconie Ontmoetingskerk Gorredijk 

De volgende functies zijn te onderscheiden: 
- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Diaconaal medewerkers in de Wijk 
- Diaconaal medewerkers met focus op Missionair werk. 
- Diaconaal medewerkers t.b.v. hulp in de gemeente 



Het College van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de 
Ontmoetingskerk en maakt deel uit van de kerkenraad.  

3.   Taken van de diakenen binnen en buiten de gemeente 

3.1  Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die dat 
behoeven, lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd. 

3.2.  Het inzamelen en besteden van daarvoor nodige financiële middelen, via 
collectes in de kerk en op andere mogelijke en uitvoerbare manieren. 

3.3.  Het beleid en beheer over de diaconale  gelden. 

3.4.  De gemeente helpen haar diaconale taak te vervullen door het verspreiden 
van informatie en het stimuleren van goede diaconaal gerichte initiatieven. 

3.5.  De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten. 

3.6.  Het deelnemen aan de kerkenraadsvergaderingen en het werk van de 
kerkenraad. 

3.7.  Het onderhouden van regelmatig contact met de leden van de taakgroep 
pastoraat en de contactpersonen binnen de Wijk 

3.8.  Onderhouden van contacten en samenwerken met zusterorganisaties binnen 
de Classis Drachten.  

3.9 .  Het samenwerken gemeente Opsterland en het WMO loket. 

4.   Activiteiten van de diaconie 

4.1.  Ondersteunen van individuele gemeenteleden, in samenwerking met de 
taakgroep pastoraat en contactpersonen. Deze ondersteuning kan materieel 
van aard zijn, maar ook bestaan uit informeren, doorsturen en hulp bieden bij 
het benaderen van instanties. 

4.2.  De diaconie werkt intensief samen met het WMO loket van de gemeente 
Opsterland.  

4.3.  De diaconie werkt intensief samen met de Voedselbank in Gorredijk. Jaarlijks 
worden alle deelnemers aan de voedselbank  Gorredijk voorzien van een 
kerstpakket. Er wordt voedsel ingezameld t.b.v. de Voedselbank in de Kerk en 
soms worden er extra acties ondernomen. 

4.4.  Werelddiaconaat. Het bijdragen aan ondersteuning van mensen in nood, waar 
ook ter wereld, uit eigen middelen of via acties en collectes. 

4.5.  In de wekelijkse viering verzorgt de diaconie de bestemming van de bloemen 
als groet van de gemeente. 



4.6.  In de paastijd verzorgt de diaconie een groet aan gemeenteleden ouder dan 
80 jaar. 

4.7.  Toerusting: 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. 

4.8.   Kerstpakketten actie: rond de kerst worden kerstpakketten uitgereikt aan 
personen welke niet aangesloten zijn bij de voedselbank maar die dat wel 
nodig hebben. 

4.9  Jaarlijks wordt een maaltijd verzorgd voor bepaalde doelgroepen binnen of 
buiten de kerk. 

 
4.10  Rond Pinksteren wordt de z.g. pinkstergroetactie georganiseerd. 

 

5.   Inkomsten 

 

5.1  Inkomsten uit collectes. In elke eredienst wordt een collecte gehouden voor 
het diaconale werk. Deze collecte wordt altijd volledig besteed aan een vooraf 
gesteld specifiek doel. 

 
5.2  Voor specifieke projecten kunnen er eenmalige inzamelingsacties worden 

georganiseerd.  
 
5.3 Giften van personen en/of instellingen. 
 
5.4  Inkomsten voortkomend uit het eigen vermogen. 
 

N.B.: De diaconie stelt zicht ten doel de haar ter beschikking gestelde gelden op een 
diaconaal en financieel verantwoorde wijze te beheren.  

 

6. Financiële ondersteuning  
 

Alle inkomsten uit collecten, inzamelingsactie en giften worden volledig besteed aan 
diaconale doelen. 
 
De diaconie verleent financiële hulp op aanvraag. Deze hulp kan verleend worden in 
de vorm van een gift of als renteloze lening uit het hulpfonds. Bij deze aanvragen om 
ondersteuning wordt, na eventueel overleg met gemeentelijke sociale instellingen 
etc., binnen de diaconie een besluit genomen. 
 



Aanvragen voor giften aan stichtingen, fondsen en dergelijke worden op de 
diaconievergadering besproken. Het toekennen en de hoogte van het bedrag wordt 
door vergadering vastgesteld. 
 
7. Vermogensbeheer 
 

Het vermogen is uit vroeger verleden opgebouwde vermogen wat voornamelijk 
bestaat uit onroerende zaken, aandelen (Oikocredit), en spaarrekeningen. Gezien 
het inflatiepatroon van de laatste tientallen jaren kan met zekerheid vastgesteld 
worden, dat het vermogen in werkelijke waarde terug zal lopen. Om de continuïteit te 
kunnen waarborgen zal de diaconie deze waardevermindering ondervangen door 
jaarlijks een deel van de inkomsten uit het vermogen aan het vermogen toe te 
voegen. Dit bedrag is vastgesteld op maximaal 1% van het vermogen voor de 
komende jaren. 
 
De penningmeester en boekhouder dragen beiden zorg voor een goede financiële 
uitvoering , verslaglegging en controle. 
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