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BELEIDSPLAN 2013-2017  

DIAKONIE NEDERLANDSE HERVORMDE GEMEENTE NIEUWENDIJK 
 

 

Inleiding 

Hierbij treft u het nieuwe plan aan, waarin de Diaconie haar uitgangspunten in beleid en 

financiën voor de komende vier jaar heeft weergegeven.  

Het beleidsplan van de Diaconie staat niet op zichzelf, maar valt onder het 

overkoepelende beleidsplan van de Kerkenraad en sluit aan op het beleidsplan van de 

Kerkvoogdij.  

 

Doelstelling 

In de kerkorde is de diaconale opdracht als volgt geformuleerd: 

- dienst der barmhartigheid jegens de gemeente en wereld; 

- voorlichting van de kerk, opdat deze ook overheid en samenleving wijst op haar roeping, de 

gerechtigheid te betrachten (omvat ondermeer het diaconaal bewust maken van de 

gemeente); 

- ambtelijke taken bij de kerkdienst, avondmaal etc.; 

- beheer van de diaconale goederen en gelden. 

Onderste 2 punten krijgen/vragen de meeste aandacht, maar dit zouden de bovenste 2 moeten 

zijn. 

 

Als aandachtsvelden voor de diaken kunnen worden genoemd: 

- ouderen 

- jeugd 

- persoonlijke financiële hulpverlening 

- zieken 

- gehandicapten 

- welzijn 

- werelddiaconaat 

- verslaafden 

- ontwikkelingssamenwerking 

- minderheden 

- vrede en veiligheid (organisaties steunen die vrede proberen te brengen) 

- enz. 

 

Gelet op de genoemde opdracht en taken kunnen wij als Diaconie van Nieuwendijk de 

volgende voor ons in de komende jaren belangrijkste doelstellingen formuleren te weten: 
 

A. Daar waar nodig verlenen van directe (vaak financiële) steun in individuele 

gevallen binnen onze gemeenschap. De laatste jaren is, mede door de thans nog 

redelijk goede, sociale voorziening in ons land slechts sporadisch door mensen binnen 

onze gemeente een beroep gedaan op de diaconie om financiële bijstand. De 

verwachting is dat de komende jaren er meer crisis situaties zich zullen voordoen, zowel 

financiële hulpverlening als persoonlijke hulpverlening. De diaconie is behalve van 

eigen informatie ook afhankelijk van informatie van derden over armoede situaties. Als 

de diaconie hier eenmaal kennis van heeft genomen kan zij actie ondernemen. 

Bij het verlenen van financiële steun staat voorop dat de betreffende personen eerst 

gewezen worden op de mogelijkheden die de huidige sociale voorzieningen bieden. Men 

zal dus eerst via die kanalen moeten proberen tot een oplossing te komen. Indien door de 
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diaconie steun verleend wordt, heeft dit als doel acute financiële nood te ledigen. 

Structurele financiële bijstand kan door de diaconie niet gegeven worden. Met de 

betrokkenen zal in deze gevallen, in overleg met maatschappelijk werk en sociale dienst, 

gezocht moeten worden naar een blijvende oplossing.  

Aangezien dergelijke financiële hulp snel grote bedragen kan vergen is het nodig dat de 

diaconie een noodzakelijk weerstandsvermogen opbouwt. Gelet op de huidige financiële 

positie van onze diaconie is het niet noodzakelijk om de reserves verder te vergroten. 

Een belangrijke doelstelling zal de komende jaren zijn om meer naar buiten te treden. Niet 

alleen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten, om zo kenbaar te maken wat de 

mogelijkheden zijn voor mensen die hulpverlening nodig hebben. 

Hierdoor zullen we meer vrijmoedig moeten worden en in contact komen met andere 

gemeenten binnen de regio, om zo meer van elkaar te kunnen leren.  

 

b. Jeugdwerk 

De diaconie heeft ook als taak het clubwerk binnen onze gemeente financieel te steunen. 

We kunnen dankbaar zijn dat dit werk goed loopt. Rock solid is een nieuwe methodiek om 

de jeugd bij de kerk te houden. Deze pakketten kosten geld en drukken dus extra op het 

budget van de diaconie.  

Door de diaconie zal ook de komende jaren het jeugdwerk gestimuleerd en gesteund 

blijven worden omdat dit werk zeer belangrijk is voor de vorming van onze jeugd. Daarbij 

zal echter, in goed overleg met de clubleiding, getracht moeten worden de kosten op een 

aanvaardbaar niveau te houden. Van het jeugdwerk wordt verwacht dat zij d.m.v. acties een 

gedeelte van de kosten dragen. Meestal worden er acties gehouden om het kamp te 

bekostigen. Er is geen vaste bijdrage van de diaconie aan het jeugdwerk. 

De financiële administratie zal in 2013 naar de penningmeester van de diaconie gaan, dit 

werd gedaan door iemand uit de kerkraad. Hierdoor is de bankrekening van het jeugdwerk 

vervallen, net als de kosten voor deze rekening. 

 

c. Bevorderen dat mensen in contact kunnen komen en blijven met Kerk en Woord. 

Hierbij zijn de volgende doelstellingen te onderkennen: 

- Organisatie kerkauto. Iedere zondagochtend en bij feestdagen is er de mogelijkheid om 

gebruik te maken van de kerkauto, die steeds door vrijwilligers wordt bestuurd. Op deze 

manier worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld tijdens kerkdiensten aanwezig te 

zijn, wanneer er zich lichamelijke problemen voordoen, die het gaan naar de kerk 

bemoeilijken. Wellicht zal er gekeken moeten worden of de kerkauto ook niet s’ avonds 

kan rijden, in verband met het ouder worden van de gemeente. 

- Beheer kerkradio. De kerkradio is een geweldig middel voor diegenen die niet meer in staat 

zijn de kerkdiensten bij te wonen. Aan dit middel zijn echter ook nadelen verbonden. Het 

kan ertoe leiden dat mensen die eigenlijk weer in staat zouden zijn naar de kerk te komen 

toch kerkradio houden en dus thuisblijven, of dat bijvoorbeeld gezinsleden van iemand die 

kerkradio heeft ook maar thuis blijven luisteren. Door het tekenen van een contract denken 

we enkele nadelen weg te nemen. De diaconie kan voor maximaal de duur van 2 keer 8 

weken, zonder toestemming van de kerkenraad, tot plaatsing overgaan. Na deze periode zal 

de diaconie overleggen met de kerkenraad om plaatsing voor een langere periode toe te 

staan. Met het toekennen van kerkradio aansluiting (dat overigens altijd in overleg met de 

kerkenraad gebeurt) zal dan ook zeer voorzichtig moeten worden omgesprongen. De 

kerkradio zal als laatste middel moeten worden gezien. De financiële afwikkeling loopt via 

de diaconie. Elke drie maanden zal het geld voor het abonnement opgehaald worden door 

een lid van de diaconie. Tevens zal dan het zending busje leeggehaald worden. De 

opbrengst van de busjes zal soms naar de 3
de

 collecte gaan, of naar een ander bepaald doel, 

die 1x in de 3 maanden ook in de kerk gehouden wordt. In de toekomst zal misschien ook 

gekeken moeten worden om meer gebruik te maken van de huidige computer technieken 
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(webcam, bij gemeenteavond via internet vragen kunnen stellen etc.)  

- Bezorging CD‘s; dit is bestemd voor mensen die voor korte duur ziek zijn. Deze worden op 

aanvraag bezorgd en opgehaald in Nieuwendijk. Mochten er buiten Nieuwendijk ook 

mensen zijn die hiervan gebruik willen maken dan worden deze niet bezorgd. Ophalen door 

een familielid of vrienden of kennissen is natuurlijk altijd mogelijk. De cd’s worden ook 

uitgedeeld na bijzondere diensten aan mensen die een speciale rol in de dienst hadden, te 

denken valt dan aan doop, belijdenis, bevestiging diensten etc. Misschien is het mogelijk 

om in de toekomst de diensten digitaal te versturen via internet. 

- Ondersteunen van instellingen die zich bezighouden met de verspreiding van de Bijbel en 

het evangelie. Dit kan doormiddel van giften aan doelen die zich hiermee bezig houden. 

- Samenwerking met de Zendingscommissie, waarbij een diaken als vertegenwoordiger van 

de kerkenraad optreedt. 

 

d. De mensen binnen onze gemeente bewust maken van hun diaconale taak. 

Wij hebben allen als christenen een diaconale taak. Deze taak is derhalve niet beperkt tot de 

diaconie. Op de diaconie rust echter wel de plicht om ook alle gemeenteleden van die 

opdracht te doordringen. Hiertoe is het nodig dat alle gemeenteleden regelmatig 

geconfronteerd worden met diaconale zaken. Dit kan worden gerealiseerd door middel van 

stukjes in de kerkbode/ zondagsbrief waarin diaconale onderwerpen aan de orde worden 

gesteld (bijvoorbeeld een goede toelichting op een te houden collecte), of door een beamer 

presentatie tijdens de collecte in de dienst, het betrekken van de gemeente bij te starten 

diaconale projecten, geven van inzicht aan de gemeente wat de diaconie doet en de taak van 

de gemeente erin, openheid naar de gemeente betreffende het reilen en zeilen (ook 

financieel). Van de diaconie. 

 In de komende jaren denken we aan projecten die we samen met de diaconie van de 

Gereformeerde kerk zullen gaan uitvoeren waarbij we eigenlijk het gehele dorp willen 

betrekken. 

 

e. Ouderen, zieken, gehandicapten, verslaafden etc. 

  Ten aanzien van het werk onder deze groepen van personen, zowel binnen als buiten onze 

gemeente, worden door onze diaconie al activiteiten ontplooid in de vorm van financiële 

hulp voor de organisatie van een kerstmiddag voor ouderen (in samenwerking met de 

diaconie van de Gereformeerde kerk), financiering van attenties voor bejaarden en nieuw 

ingekomenen en financiële ondersteuning van instellingen in het land die zich bezighouden 

met hulp aan deze groepen mensen. De gesteunde organisaties zullen kritisch gevolgd 

moeten worden, zodat steeds redelijke zekerheid bestaat dat door het steunen van de 

betreffende organisaties onze gelden zo goed mogelijk besteed worden. 

 Dit werk, vindt plaats op plaatselijk niveau in samenwerking met de HVD.   

 

 

f. Welzijn 

 Door onze diaconie wordt deelgenomen in de MCAD (Maatschappelijk Centrum Altena en 

Dongemond), zijnde een instelling die zich bezighouden met maatschappelijke 

dienstverlening. Door middel van het bijwonen van vergaderingen van deze instelling 

zullen wij als diaconie van Nieuwendijk onze stem moeten laten horen en meedenken en 

beslissen over het door deze instelling te volgen beleid. 

 In voorkomende gevallen zal tevens overleg met maatschappelijk werk en sociale dienst 

noodzakelijk zijn. Elk jaar vindt er algemeen overleg plaats met de sociale dienst en 

maatschappelijk werk. 

 

g. Werk buiten Nederland 

 Hoewel uit het voorgaande al vele binnen ons land te verrichten werkzaamheden zijn 
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genoemd, mag toch het buitenland zeker niet vergeten worden. Daar ligt namelijk nog een 

enorm werkveld. De hulp op dit terrein kan op een aantal manieren plaatsvinden, zoals 

financiële hulp aan organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingshulp, groep 

adoptieprojecten (wordt op dit moment niks mee gedaan, wellicht behoefte aan) etc., hulp 

bij rampen, stimulering binnen onze gemeente om via de wereldwinkel producten te kopen 

uit ontwikkelingslanden etc. 

 Momenteel wordt er steun gegeven bij rampen etc. en worden organisaties die in het 

buitenland werkzaamheden op dit gebied verrichten ondersteund. Dit werk moet voortgezet 

worden, waarbij we echter zeer kritisch te werk zullen moeten gaan en van jaar tot jaar 

moeten bekijken wat/welke instelling te steunen, zodat de middelen zo goed mogelijk 

worden aangewend. 

 

h. Deelname aan overlegsituaties met andere diaconieën 

 In voorkomende gevallen overleg/samenwerking zoeken met andere diaconieën binnen en 

buiten ons dorp, met name bij zaken die niet alleen betrekking hebben op onze plaatselijke 

Hervormde gemeente. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de opvang van asielzoekers, 

een zaak waarmee we in de toekomst wellicht steeds meer geconfronteerd worden. Met de 

diaconie van de Gereformeerde kerk van Nieuwendijk wordt over deze zaken gesproken en 

nagedacht. Tevens vindt er met de diaconie periodiek overleg plaats. 
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i      Het Heilig avondmaal 

 

De procedure is als volgt vastgesteld 

 

 Er wordt tijdens het H.A. een collecte gehouden. Enkele weken voor de Avondmaalsviering 

bepaald de diaconie wat de bestemming is van deze avondmaalscollecte. De bestemming 

wordt dan ver van tevoren aan de gemeente verteld. Vaak is dit een collecte voor recent 

gebeurde rampen  

 

 Tijdens vooraf gaande kerkenraadsvergadering bepaalt de dienstdoende ouderling van de 

Avondmaalszondag  - hij is die zondag verantwoordelijk voor de organisatie van het Heilig 

Avondmaal - in samenwerking met de predikant, de datum en tijdstip voor het houden van 

censura morum.  

Tevens wordt bepaald welke ouderlingen, de gemeenteleden nodigen, om aan de tafel te 

gaan.  

Ook wordt vastgesteld welke twee diakenen (conform dienstrooster), de predikant tijdens de 

ochtenddienst en welke twee diakenen tijdens de avonddienst assisteren.  

Deze gegevens worden in de notulen van de kerkenraadsvergadering vastgelegd.  

 

 De secretaris van de diaconie draagt zorg voor het brood en de wijn, die beschikbaar worden 

gesteld door de familie V.d. Koppel. Prins Bernardlaan 2, 4255 VC Nieuwendijk, 0183-

402020 Alternatief is bakkerij van de Perk, Nieuwendijk. 

 

 De voorbereidingen (het klaarzetten van de tafels en stoelen, het gereedmaken van de tafel) 

geschieden door de diakenen in onderling overleg.  

 

 Na de avonddienst zorgt de diaconie dat alle zaken weer worden opgeruimd. 

  

 Wanneer de viering wordt begonnen, worden de gemeenteleden per bank, door de 

ouderlingen genodigd. Hiervoor gebruiken zij een duidelijk teken. 

De ouderlingen zien er op toe dat er niet teveel mensen naar de tafel toegaan, door aan te 

geven hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. 

 

  

 Het is voor zieken, die onmogelijk de kerkdienst bij kunnen wonen, mogelijk het Heilig 

Avondmaal thuis te vieren. Door middel van het kerkenblad worden de zieken hiertoe 

opgeroepen. Mocht iemand hiervan gebruik willen maken dan dient een week voor de 

viering van het Heilig Avondmaal contact met de predikant opgenomen te worden. De 

ouderling van dienst en een diaken zijn bij de viering van het Heilig Avondmaal aan huis 

aanwezig. Het tijdstip wordt in onderling overleg vastgesteld. 

 

 

 Voor mensen waar het om lichamelijke of psychische redenen niet mogelijk is een gehele 

kerkdienst bij te wonen, is het mogelijk om direct na de kerkdienst in de kerk avondmaal te 

vieren. Via het kerkenblad worden de betreffende mensen uitgenodigd. De ouderling van 

dienst en de diaken(en) verzorgen dit in samenwerking met de predikant. 
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De financiën 

 

Om de taken van de diaconie te kunnen uitvoeren is geld nodig. 

Dit geld wordt verkregen door middel van: 

-·De diaconie collecte.  

Aan deze diaconie collecten zal elke keer een bestemming worden gegeven, bijvoorbeeld 

plaatselijk diaconaal werk, landelijk werk, werk over de grenzen, jeugdwerk etc. dit doel 

wordt in de kerkbode en zondagsbrief bekendgemaakt om zo de gemeente inzicht te geven 

waarvoor het geld bestemd is en het diaconaat onder de aandacht te brengen. Indien nodig, 

bijvoorbeeld bij rampen, kan door middel van deze collecten snel geld voor bepaalde 

situaties worden ingezameld. Het rooster ten aanzien van de bestemming van de diaconie 

collecten zal dan ook met enige soepelheid gehanteerd moeten worden. 

- Avondmaal collecten. Deze worden traditiegetrouw bestemd voor een bepaald doel. Het 

gecollecteerde bedrag wordt (door de diaconie eventueel aangevuld) overgemaakt ten 

behoeve van dat doel. 

-  Landelijke doorzendcollecten. Worden eventueel na aanvulling door de diaconie 

doorbetaald. 

Gift aanvragen 

Aan het eind van ieder jaar zal de diaconie vaststellen welke instanties en projecten men het 

volgende jaar financieel wil steunen  

   

- Dankstond collecte ] komen ten gunste van 

-  Renteopbrengsten ] de algemene middelen van de 

   diaconie. 

 

-      Kerkradio opbrengsten ] komt ten gunste van een goed doel 

 

Aangezien de diaconie afhankelijk is van de vrijgevigheid van de gemeente lijkt het o.i. niet  

relevant een meerjaren begroting bij het beleidsplan te doen. 

Een beïnvloeding van de inkomsten in positieve zin kan nagestreefd worden door middel van 

het stimuleren van de gemeente om bij te dragen (bijvoorbeeld door middel van goede 

voorlichting, duidelijkheid ten aanzien van waarvoor gecollecteerd wordt en hoe hard het geld 

nodig is; zie het geen hiervoor is opgemerkt), alsmede een verantwoorde belegging van de 

middelen die dienen als weerstandsvermogen. 

Ten aanzien van de uitgaven zal van jaar tot jaar kritisch bekeken moeten worden waaraan/aan 

welke instellingen zal worden bijgedragen en hoe de verdeling van de verkregen middelen over 

de diverse diaconale taken moet plaatsvinden. Het weerstandsvermogen, is nu ongeveer 31.000, 

- euro. Dit wordt gezien als een positieve buffer. 

Via “Diaconaal Steunpunt.nl” is er een methode om de hoogte van het weerstandsvermogen 

vast te stellen. 

Deze methode geeft het volgende aan: Het aantal leden van de gemeente x 25, - euro. 

 

In ons geval komt dat neer op: 812 x 25, - euro = 20.300.- euro 

 

Dit bedrag zal voor onze diaconie als ondergrens worden gesteld, de bovengrens hebben we 

vast gesteld op 25.000, - euro. 
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