
College van Diakenen

VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE
                    EN

    “PETRAKERK” 
          (PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND, PKN)

   TE ROTTERDAM-LOMBARDIJEN

Beleidsplan

2018-2022

Versie januari 2018



Inhoud:

Inleiding……………………………………………………………………….3

1. Visioen……………………………………………………………………..3

2. Missie……………………………………………………………………….4
   

3. Samenstelling………………………………………………………….5

4   Werkwijze……………………………………………………………….5
    

5. Financiële middelen…………………………………………………6
5.1 Criteria……………………………………………………………………6

  
6. Taken……………………………………………………………………….7
 
7.Werkplan……………………………………………………………………9

2



Inleiding.
Dit beleidsplan is een onderdeel van het beleidsplan dat in 2017 door de kerkenraad van de 
gereformeerde Petrakerk en de Vrije Evangelische gemeente is vastgesteld. Dat beleidsplan wil een 
indruk geven van wie we als gemeente van Jezus Christus willen zijn en hoe wij de liefde van God en 
het evangelie van onze Heer handen en voeten geven.  We zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). 

De kerkorde verplicht elke gemeente tot het maken van een beleidsplan.
Het zal duidelijk zijn, dat dit niet zonder bedoeling is. Door middel van een diaconaal beleidsplan kan 
overzichtelijk in kaart worden gebracht wat de visie van de diaconie is en wat zij doet.
Hiermee legt zij verantwoording af aan de gemeente. Het plan geeft een beschrijving van wat 
diaconaat is. Ook geeft het aan welke gedragslijn wordt gevolgd t.a.v. de behandeling van diaconale 
zaken.
Daardoor is het ook een belangrijk stuk informatie voor nieuwe ambtsdragers. Voor de diaconie zelf is 
het een naslagwerk van werkzaamheden, een leidraad voor het bepalen van giften en een handvat 
voor de bezinning op de vraag: "Waar werken we aan en waaraan willen en kunnen we nog gaan 
werken?”Kortom: Het beleidsplan is een handboek voor alle betrokkenen van de diaconie. 
Door middel van dit beleidsplan kan de gemeente kennis nemen van beleid, activiteiten en plannen van
de diaconie. 
We hopen dat dit plan een bijdrage levert aan:

 de diaconale bewustwording van de gemeente,
 het actief bezig zijn van de gemeente in de dienst van barmhartigheid,
 een gevoel van saamhorigheid, waarover we lezen in Handelingen 2:44: "En allen, die 

geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeen".

Voor de helderheid is het goed te vermelden dat de zendingscommissie onderdeel is van de diaconie. 
Echter, zij heeft eigen financiële middelen en deels een eigen boekhouding. 

1. Visioen.
In het koninkrijk van God gaat het niet om het recht van de sterkste, om te heersen, maar staat de 
onderlinge dienst centraal. Juist de zwakken en de minderbedeelden hebben in het koninkrijk de beste 
plaats. Gods rijk wordt niet gebouwd door macht, maar door liefde. Dienen is een erezaak.
Het is een weg van navolging. Een daad die voortkomt uit dankbaarheid, uit het doen van de geboden,
zoals God deze heeft gegeven.
Diaconaat is wezen en kenmerk, opdracht en functie van de gemeente in de samenleving voor mensen 
in de knel. In navolging van Christus. In het diaconaat vinden we het wezen en kenmerk van het 
gemeente-zijn.
Diaconaat is geworteld in Gods bemoeienis met ons, de dienst van Christus aan ons, betuigt en gevierd
in de gemeente, in verkondiging en maaltijd, beleeft in de concrete aandacht voor en solidariteit met 
mensen en omstandigheden.
In het diaconaat heeft de gemeente de kans haar getuigenis als dienst zichtbaar te maken.
We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven 
waar andere vormen van hulpverlening zich hebben teruggetrokken.
Op meerdere plaatsen in de Bijbel worden we opgeroepen om elkaar te helpen. We denken dan aan:
 Het grote gebod: “ Heb uw naasten lief als u zelf, en God boven alles” 
 Lucas 10: 37: Aan het eind van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan zegt de Heer Jezus: 

"Doet u dan voortaan net zo"
 Galaten 6: 2: Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
 Marcus 10: 45: Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden maar om te 

dienen.
Deze citaten leren ons, dat niet alleen de diaconie, maar elk gemeentelid een diaconale roeping heeft.

2. Missie
"Als de kerk niet dient, dient zij tot niets"

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord "Diakonia" dat "dienst" betekent. Diaconie 
betekent dus letterlijk dienstbaarheid aan de medemens, en vormt daarmee het wezen van de 
christelijke levensbeschouwing. De christen volgt immers de levenshouding van Jezus, die de zorg om 
en het opkomen voor de mensen om hem heen centraal stelde.

De kerk, de gemeente van Jezus, is er niet voor zichzelf, ze moet allereerst dienstbaar zijn. Ze heeft 
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als belangrijkste taak om iets van de bedoelingen van God zichtbaar te maken in en aan de wereld. 
Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet gestalte geven door te delen wat 
haar aan gaven is geschonken, door te helpen waar geen helper is, en door, in Gods naam, te pleiten 
voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. En dat is dan niet beperkt tot de eigen gemeente,
plaats of land, maar kan zo nodig een wereldwijde opdracht zijn.

De dienst aan de samenleving is dienst dichtbij. Diaconale werkzaamheden worden verricht in de eigen
gemeente, in de eigen directe omgeving en in Nederland. Er zijn allerlei vormen van samenwerking en 
ondersteuning als het gaat om diaconaat in Nederland.
De dienst aan de samenleving is dienst ver(der) weg. De gemeenten hebben voor de uitvoering van 
het werelddiaconale werk de handen ineengeslagen en de uitvoering op landelijk niveau georganiseerd 
door Kerk in Actie. De betrokkenheid bij dat werk krijgt in iedere gemeente op allerlei manieren vorm 
en inhoud.
Belangrijk zijn ook de activiteiten die de diaconie ontplooit om het diaconale bewustzijn van de 
gemeente te vergroten en de daadwerkelijke diaconale betrokkenheid van gemeenteleden te 
stimuleren.
Hierbij wil de diaconie niet alleen namens, maar vooral ook samen met de kerkelijke gemeente aan 
deze missie gehoor geven.
De diaconie van de Petrakerk ziet het daarbij als haar missie: 

 de kerkelijke gemeente bewust te maken van deze eerste, diaconale opdracht 
 de kerkelijke gemeente ertoe te bewegen haar gaven te delen 
 de noden en het onrecht in onze samenleving en die van de wereld aan de orde te stellen 
 te helpen waar geen helper is 
 een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige samenleving. 

3. Samenstelling
De diaconie van de Petragemeente en de VEG, kent een dagelijks bestuur bestaand uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er leden met bijzondere opdracht of gewoon lid.  
Onderdeel van de diaconie is de ZWO, Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
Gezien de schaarse bezetting van ambtsdragers, is er 1 persoon in de diaconie met speciale aandacht 
voor Zending, de overige onderwerpen krijgen aandacht op de agenda van alle aanwezigen. 
De diaconie is een vrijwilligersorganisatie.

4. Werkwijze:
De diakenen vergaderen op de eerste maandag van de maand. Zij volgen een vaste agenda. 

Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt door 2 diakenen uitgevoerd, zij zorgen voor de algemene 
coördinatie. Opening en sluiting van de vergadering gebeurt bij toerbeurt. Een diaken verzorgt de 
rapportage aan en uit de kerkenraad.

De secretaris zorgt voor de verslaglegging, het opstellen van de agenda, het rondzenden van de post, 
de correspondentie. 

De penningmeester diaconie zorgt voor de begroting van de diaconie en bewaakt de uitgavenstroom. 
Zij coördineert de inzameling van collecten en de inkomsten via de Vaste Vrijwillige Diaconale Bijdrage
(VVDB) en zorgt voor verantwoording door de jaarrekening. 
Ook zorgt de penningmeester voor de jaarrekening, begroting, collectes en overigge financiele 
stromen van de Zending. Er is 1 rekening voor diaconie en zending samen, het geld is echter 
geoormerkt. De boekhouding en administratie is gescheiden van die van de diaconie. 

Op de agenda van de diaconie is aandacht voor aanvragen voor giften en ondersteuningsaanvragen. 
In de vergadering worden deze steunvragen beoordeeld en besproken.  De criteria staan onder kopje 
4.1 uitgewerkt.

Andere taken van de diaconie:
De diaconie werkt mee aan het opstellen van het collecterooster.
De diaconie is vertegenwoordigd in de kerkenraad. De afgevaardigde zorgt voor het contact met de 
kerkenraad en  de diaconie vv. 
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De diaconie onderhoudt contact met de stedelijke organisatie KSA/GCW door middel van de notulen. 
Er is geen afvaardiging (meer) naar dit orgaan. Van de predikant en de kerk en buurtwerker krijgt de 
diaconie informatie over hulpvragen en aandachtspersonen.

De Diaconie is volgens de kerkorde van de nieuwe PKN een zelfstandige rechtspersoon met een eigen 
beleidsverantwoordelijkheid en -vrijheid. Ze legt jaarlijks verantwoording af aan de Kerkenraad via de 
jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascontroleurs die 
aangesteld zijn door de kerkenraad. Ook de gemeente kan inzage krijgen in alle stukken, jaarlijks 
wordt een financieel verslag gepubliceerd in het kerkblad De Fakkel.

De kernactiviteit diaconaat (delend dienen) is ondergebracht in het College van Diakenen 
met als hoofdtaken: Bezinning op het werk, diaconaat dichtbij en ver(der) weg.

4. Financiële middelen
De collecten volgens het collecterooster vormen de belangrijkste en vaste bron van inkomsten voor de 
diaconie. Hiernaast kent de diaconie de Vaste Vrijwillige Diaconale Bijdrage (VVDB), een actie die sinds
de instelling ervan enkele jaren geleden een goede opbrengst laat zien.
Andere bronnen van inkomsten kunnen giften en legaten zijn.

Enkele jaren gelden heeft de diaconie een legaat ontvangen met als bestemming de ouderen in de 
wijk. Een deel van dit legaat is belegd via Oikocrediet.
(Oikocrediet stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd om hun financiële reserves sociaal-
ethisch te beleggen. Met dit geld verschaft Oikocrediet krediet aan groepen kansarme mensen in 
ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocrediet levert zo een 
structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld).
Van het overige deel wordt de jaarlijkse gemeentereis gedeeltelijk betaald.

4.1. Criteria voor giften.
Voordat wordt overgaan tot giften aan een bepaalde instelling wordt aan de hand van de in het 
Giftenbeleid vastgestelde criteria bekeken of vrager in aanmerking komt voor een gift. De criteria zijn:
 Is het geld echt nodig?
 Past het in de begroting?
 Krijgt het diaconale geld ook een diaconale bestemming?
 Past de identiteit van de instelling bij onze gemeente?
 Kan men rekening en verantwoording afleggen?
 Factoren die mede van invloed zijn, zijn de binding van een gemeentelid of de gehele gemeente bij

de instelling
 Bij voorkeur betreft het een Rotterdams doel.

Bij het geven aan doelen heeft de diakonie de verdeling gemaakt: stad, land en wereld.
Het collectantenteam valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Naast giften aan organisaties en goede doelen geeft de diakonie ook individuele ondersteuning.;
Dit doet zij via de criteris

5. Taken
De volgende verantwoordelijkheden zijn onderdeel van de diaconale aandacht:
Financieel:

 Beheer diaconale gelden;
o Inzameling van collecten
o Inzameling door middel van Vaste Vrijwillige Diaconale Bijdrage
o Toetsing en selectie van gesteunde doelen
o Afdracht van quota aan centrale organen, stedelijk en landelijk.

 Beheer zendingsgelden;
o Toetsing en selectie van gesteunde doelen
o Inzameling van collectes
o Inzameling door middel van acceptgiroacties
o Jaarlijkse geldelijke steun aan geselecteerd doel of project

 Financiële bijstand in stedelijke, nationale en mondiale noodsituaties
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o Via oproep van KerkinAktie en anderen.
 Bijstand aan mensen in de wijk;

Informatie
 De diaconie en zending informeren de gemeenteleden over de verschillende acties, gehouden 

door de diaconie en zending zelf, en vanuit de provinciale en landelijke diaconale organen. 
 De diaconie informeert de gemeenteleden over de bestemmingen en de bereikte resultaten van 

de collectes en de besteding van de diaconale gelden. 
 Informatie vindt plaats via De Fakkel, de zondagsbrief, in de eredienst vanaf de kansel of door 

collectefolders.

Taken in de eredienst
 Ambtsdrager van dienst door enkele diakenen
 Diaken van dienst, 
 Voorbereiden en uitvoeren van de viering van de Maaltijd van de Heer. 
 Informatievoorziening, geven van nadere uitleg over de bestemming van de diaconale collecte,

bijvoorbeeld door een korte toelichting voorafgaand aan de Inzameling van de gaven. 
 Voor de eredienst zal door de diaken van dienst het Voorbedenboek opgehaald worden en aan 

de predikant overhandigd.
 Zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn in en rondom de eredienst zodat gemeenteleden en 

andere kerkbezoekers hun vragen kwijt kunnen. 
 Voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van de Inzameling van de gaven in samenwerking met 

de vrijwillige collectanten. 
 Op verzoek van de predikant voorbereiden en uitspreken van de Voorbeden. 
 Medewerking verlenen aan speciale diensten in de Paascyclus .
 Medewerking tijdens en voorbereiding van themadiensten en acties ten behoeve van diaconale 

of zendingsgerichte zondagen en diensten en tijdens de Veertigdagentijd.

Taken naar de gemeente en wijk
 Jaarlijks zal voor de ouderen in de gemeente(60+) een dagreis worden georganiseerd in april of

mei.
 In de 2 weken voor de kerst wordt er een Kerstmiddag voor mensen van 60 jaar en ouder van 

de Petrakerk, VEG en Johanneskerk georganiseerd, door de beide kerken. De gemaakte kosten 
voor deze middag worden door Petra- en Johanneskerk samen gedragen 

 Voor mensen met een minimum inkomen, of zij die een extraatje nodig hebben, (namen 
worden besproken binnen de vergadering, aangereikt door de predikant of kerkelijk 
buurtwerker), worden kerstpakketten verzorgd. Er zijn mensen die wat extra’s ontvangen in de 
vorm van een dagboekje. 

 Informeren over Diaconale vakantieweken: het Vakantiebureau van de Interkerkelijke Stichting 
Diaconale Vakantieweken (ISDV) organiseert vakantieweken op een aantal plaatsen in het land,
voor ouderen, gehandicapten en eenoudergezinnen. De diaconie brengt zowel bij de doelgroep 
als bij mogelijke vrijwilligers die voor deze weken nodig zijn deze mogelijkheid onder de 
aandacht door middel van promotie en verstrekken van informatie. 

 Behandelen diaconale hulpvragen vanuit ouderen- en ziekenbezoek: het bezoeken van ouderen 
en zieken gebeurt in de regel door mensen van het pastorale team. Zij bezoeken mensen in 
bejaardencentra, verpleeg- en ziekenhuizen. Bij een diaconale hulpvraag nemen zij contact op 
met de diaconie. 

 Verzorgen van inzameling van postzegels, ansichtkaarten en brillen voor de zending.
 Het organiseren van de paasgroetenactie: gemeenteleden kunnen een kaart sturen naar 

mensen die in de gevangenis zitten, in Nederland of elders, georganiseerd door de stichting 
Epafras in samenwerking met Amnesty International. 

Toekomstplannen en activiteiten
Rekening houdend met een kleiner wordende gemeente en afnemend aantal vrijwilligers is ons doel 
wel om zo veel als mogelijk scherp te blijven naar ontwikkelingen in onze omgeving. In de kerkelijke 
gemeenschap, in de wijk en onze stad, en via Kerk in Actie ook naar de wereld verder weg.
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In het jaar 2012 is de samenwerking met het Kerk en Buurtwerk toegenomen, de verwachting is dat 
deze trend doorzet. Ook met de Volle evangelie gemeente De Waterstroom neem de samenwerking 
toe. 
Passend bij maatschappelijke ontwikkelingen en deze tijd werkt de diaconie met projecten en kleine 
werkgroepen waarvan de diaken de coördinator is. (bijv. de bazaar)
De activiteiten zullen naar vermogen ontwikkeld worden met de kleine groep diakenen, in de 
wetenschap dat elk mens dat geholpen wordt er één is. In de wetenschap dat Jezus heeft gezegd: “…
wat u aan een van dezen heeft gedaan heeft u aan mij gedaan” 

6. Werkplan.
Per jaar wordt een werkplan gemaakt door doelen van het komende jaar te benoemen. Elk jaar wordt 
in de maand december het werkplan geëvalueerd en voor het volgende jaar worden aangepast. 
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