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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van de diaconie. Dit beleidsplan is onderdeel van het beleidsplan van de 
Protestantse Gemeente Appingedam. 
Dit beleidsplan omvat de periode 2019 – 2023, jaarlijks zal het plan worden geëvalueerd en waar nodig 
worden bijgesteld. Hiermee moet het beleidsplan een levend document zijn. 
De basis van de taken en het werk van de diaconie wordt gevormd door de kerkorde van de PKN, met de 
daarbij behorende ordinantiën en generale regelingen. 
   
Kerntaak van het diaconaat 
De kerntaak van het diaconaat van de PGA is: “mensen helpen in de wereld“. Het gaat hierbij niet alleen 
om materiële hulp of aanverwante zaken, maar ook organiseren, faciliteren en uitvoeren van taken en 
acties voor de eigen gemeente en voor mensen dichtbij en ver weg. 
Evangelisatie, missionair werk en zending vallen binnen het kader van Kerk In Actie (KIA) maken deel uit 
van de diaconie. 
 
De belangrijkste begrippen van toepassing op dat helpen zijn: barmhartigheid en rechtvaardigheid. 
 
Organisatie 
De diaconie wordt gevormd door: 
- het aantal diakenen dat overeenkomt met het aantal wijken (secties) van de PGA. 
- jeugddiakenen, overeenkomend met de plaatselijke regeling van de PGA 
- het moderamen (bestuur), diakenen met speciale opdracht, zonder wijk, wordt gevormd door de 
voorzitter, secretaris en penningmeester  
Daarnaast heeft de diaconie een boekhouder (geen diaken), indien er geen boekhouder beschikbaar is, is 
de penningmeester tevens boekhouder – in dit geval treedt de voorzitter van de diaconie op als 
toezichthouder). 
- de diaconie vergadert tenminste 8x per jaar, het moderamen van de diaconie vergadert naar behoefte 
of overlegt anderszins. 
 
Alle diakenen hebben hun taak in de eredienst, de overige taken, die in de diaconie zijn ondergebracht 
zijn zo evenwichtig mogelijk over de diakenen verdeeld. 
 
Dit betekent dat niet alle wijken/secties een “eigen” diaken hebben. 
Een wijkdiaken ondersteunt het 1 – 3 wijkteams van ouderlingen en contactpersonen (ouderlingen 
hebben het opzicht in de gemeente en hebben de pastorale zorg te samen met de contactpersonen).    
De overige diakenen zetten zich in voor de vastgelegde taken. 
 
Taken 
De diaconie kent een groot aantal taken met betrekking tot haar dienst in de wereld, met het oog hierop 
is de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten aan hen toevertrouwd. 
Om het overzicht te bevorderen zijn de taken ingedeeld in taakgebieden. 
Die taakgebieden zijn: 
 

- Algemeen 
• Iedere diaken is lid van de kerkenraad. 
• Voorzitter diaconie is lid moderamen kerkenraad (vervanging door secretaris diaconie). 
• Een diaken kan namens de kerkenraad worden geroepen en afgevaardigd naar een 

meerdere vergadering binnen de PKN als classis, algemene classicale vergadering of 
synode. 
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Beheer 

- Beheer van diaconale stoffelijke zaken 
o Het dagelijks beheer van eigendommen, financieel en goederen (avondmaalgerei, land en 

beklemmingen) wordt uitgevoerd door het moderamen van de diaconie 
 
• Rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordiging (Ord. 11, art. 5.) De diaconie van de 

gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de 
diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale 
aard vertegenwoordigd door de diaconie. De diaconie van de gemeente wordt 
vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van diakenen 
tezamen. 

 
o De middelen voor alle genoemde activiteiten worden gefinancierd door opbrengsten uit 

wekelijkse collecten, deze vormen de belangrijkste en vaste bron van inkomsten voor de 
diaconie. Andere bronnen van inkomsten kunnen zijn giften, legaten en de opbrengst uit 
bezittingen. 
• De penningmeester draagt zorg voor een goede verslaglegging en controle. 

 
o Opstellen begroting, jaarrekening en collecterooster (penningmeesters, voorzitter) 
o Het dagelijks beheer van de financiën wordt gedaan door een boekhouder 

 
o Beheer landerijen en beklemming (voorzitter/penningmeester) 

• De diaconie heeft het dagelijkse beheer uitbesteed aan het  
Kantoor der Kerkelijke Goederen  

Postbus 675  
3800 AR Amersfoort  
Koningin Wilhelminalaan 23  
3818 HN Amersfoort   
T (033) 467 10 10  
F (033) 465 67 86 
 

• De diaconie heeft vastgesteld dat bij overdracht van beklemming (verkoop 
goederen waar op een eeuwigdurende beklemming rust) door de kopende partij 
kan worden afgekocht tegen een gangbare waarde van 250 – 400 x de jaarlijkse 
huur 

 
SAMEN VIEREN 

 
- Eredienst 

o Aanwezigheid tijdens de kerkdiensten van onze gemeente 
• Hiertoe behoren ook rouw- en trouwdiensten, die onder verantwoordelijkheid 

van de kerkenraad worden gehouden 
o De dienst aan de Tafel van de Heer (voorbereiden, delen en opruimen) 

• Tijdens de door de kerkenraad vastgestelde diensten en diensten in Paasweide 
en Damsterheerd, alsmede bij gemeenteleden thuis. 

o Het mede voorbereiden van de voorbeden 
o Het inzamelen van de gaven (diaconaal en kerk) 
o Bloemendienst, aan gemeenteleden, die door ziekte, vreugde of verdriet aandacht 

krijgen van uit de gemeente.  
• Bloemenzondag jaarlijks   
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- In de wijk/kerk 

o Door rapportage van ouderlingen en contactpersonen over gesignaleerde zorgen en 
knelpunten en eigen diaconaal huisbezoek wordt nader benodigde bijstand, verzorging 
of bescherming (b.v. stille armoede, faciliteren, verwijzen) uitgewerkt. 

o Bloemendienst, zoals vastgesteld in regeling bloemendienst 
o Bijwonen sectieteam avond en evt. organiseren wijkteamavond (bij afwezigheid 

ouderling) 
o Organiseren van kerst- en paasmiddag (70+) 
o Organiseren van “zondagse lunch” en andere maaltijden waarbij de ontmoeting 

centraal staat 
o Samenwerking met plaatselijke organisaties o.a. Stichting Noaberschap en 

Voedselbank 
 
BETROKKEN ZIJN BIJ DE ANDER EN BIJ DE AARDE 
 

- Jeugddiaconaat. 
Ook de betrokkenheid van de jongeren bij het diaconaat is erg belangrijk. 
Vanuit het college van diakenen vindt dit gestalte door de benoeming van jeugddiaken(en). 
De taak van een jeugddiaken bestaat uit: 

o Het bevorderen, dat de jeugd actief deel kan nemen aan het diaconaal gemeente-zijn. 
Dit kan o.a. door het opzetten van projecten. 

o Het in samenwerking met de jongeren maken van een inventarisatie van noden dichtbij 
en veraf en samen met hen zoeken naar oplossingen. 

o Het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de samenleving en de plaats van de 
jongeren daarin. 

o Diaconale collecte bestemmen voor het (diaconale) jeugdwerk, waaraan jongeren uit 
onze gemeente deelnemen. 

o Het in overleg met de commissie jeugdwerk opstellen van een deelbeleidsplan over 
jeugddiaconaat 

 
- Missionair werk. 

o Evangelisatie (lokaal) 
• Als onderdeel van de missionaire arbeid, is historisch gezien  ondergebracht bij de 

Interkerkelijke evangelisatiecommissie (IKE – interkerkelijk, omdat deze commissie 
is ontstaan van uit de evangelisatie doelstelling van voorheen de hervormde 
gemeente Appingedam en de Gereformeerde kerk Appingedam). Deze commissie is 
gelinkt aan de kerkenraad en werkt als zelfstandige commissie.  Gezien de 
specifieke taak (met eigen beleidsplan) heeft de commissie een eigen organisatie 
met een voorzitter, secretaris, penningmeester en gemeenteleden (vrijwilligers). 

o Missionair werk wordt vanuit de diaconie georganiseerd met ondersteuning van de 
commissie missionair werk. 
• Ondersteuning bij collectewerk, uitdelen folders vooraf aan kerkdienst 
• 40-dagen-tijd en Adventprojecten i.s.m. jeugd, eredienstcommissie, pastoraat 
• Kerk In Actie project Syrië 
• Evangelisatie (wereld – landelijk – regionaal) 

 
- Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping 
 

o Een commissie “duurzaamheid” houdt zich bezig met zaken binnen onze kerk die 
rechtstreeks invloed kunnen hebben op het milieu. We zijn daarvoor ook aangemeld bij 
het landelijke project “Groene Kerk”. 
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VAN ELKAAR EN VAN ANDEREN LEREN 
 

- Toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 
o Het diaconaal bewust maken van de gemeente. 

• Het gaat erom, dat de gemeente in al haar geledingen wordt geroepen tot de 
dienst van de barmhartigheid; 

• We roepen de gemeente op: 
 

¨ Te geven met vrijmoedigheid en het benoemen van collecte doelen 
¨ Tot voorbede 
¨ Om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen 

aan de naaste in nood. 
o De volgende hulpmiddelen kunnen ons hierbij van dienst zijn: 

¨ Publiceren in het maandblad 
¨ Een diaconale preek 
¨ De catechese als ingang 
¨ Het beleggen van een diaconale gemeenteavond 
¨ Gemeenteleden ondersteunen die participeren in een diaconaal project 
¨ Tijdens de eredienst toelichten van bijzondere diaconale collecten of 

projecten 
 
DE KERK NAAR BUITEN TOE 

 
- Deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn, 
- Signaleren van (sociale) knelsituaties in de samenleving en het aanspreken van de 

overheid 
o Maatschappelijke organisaties in en buiten de (burgerlijke) gemeente 
o Amnesty International 

 
 

DE KERK EEN HUIS OM TE DELEN 
 

o Voor wie is het geld bestemd? 
Het geld is de diaconie ter hand gesteld om de hulpbehoevende naaste dichtbij 
en ver weg te helpen. Dit in navolging van Christus, die met innerlijke  
ontferming bewogen degenen hielp, die geen helper hadden. We denken aan  
sociaal zwakkeren in de samenleving waaronder we willen verstaan: 
Gehandicapten, verslaafden, mensen in de knel, vluchtelingen, hongerigen,  
gevangenen en personen in financiële nood, veraf en dichtbij. 
Veelal verloopt de ondersteuning via instellingen of organisaties, zoals vermeld 
op het collecterooster of via kerkelijke organen zoals Kerk in Actie. 

 
o Criteria. 

Voordat we overgaan tot ondersteuning van een bepaalde instelling wil de diaconie graag 
een positief antwoord hebben op de volgende vragen: 

• Is het geld echt nodig? 
• Is het in overeenstemming met onze diaconale opdracht? 
• Past het in ons uitgavenpatroon? 
• Krijgt het diaconale geld ook een diaconale bestemming? 
• Past de identiteit van de instelling bij onze gemeente? 
• Kan men rekening en verantwoording afleggen? 

 
o Factoren die mede van invloed zijn 

De binding van een gemeentelid of de gehele gemeente bij de instelling 
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FINANCIËN DIACONIE 
 
Naast de jaarlijkse inkomsten uit collecten en giften beheert de diaconie een aantal fondsen. 
 
Diaconale fondsen PG Appingedam: 

De diaconie vormt fondsen met de financiële reserve van de diaconie. Deze zijn vanaf 1 januari 
2011 ingesteld en verwerkt in de jaarrekeningen. Met het instellen van fondsen wordt met de 
gegenereerde rente en de opbrengsten anders verkregen (o.a. collecten/giften) een aantal 
diaconale taken vervult waar niet altijd voor wordt gecollecteerd. Voor de fondsen worden alleen 
liquide middelen gereserveerd – passiva (eigendommen) vallen niet onder deze reserve. 

 
Fonds onderhoud graven 

Uit dit fonds wordt het onderhoud van graven gefinancierd met de rente die wordt ontvangen op 
de hiervoor gereserveerde gelden. De diaconie heeft de verplichting om een aantal graven op de 
begraafplaatsen in Appingedam te onderhouden. De rente op het fonds komt ten goede aan dit 
fonds.  
Indien het vermogen van dit fonds groeit met meer dan 10%, dan wordt het fonds teruggebracht 
tot het startbedrag +1 jaar onderhoudskosten. Het vrijgekomen bedrag wordt gestort in het fonds 
Stille hulp of fonds lokale diaconale ondersteuning van de diaconie. 
Indien in noodgevallen meer gelden noodzakelijk zijn dan wordt het gereserveerde bedrag 
aangesproken en daarna, zo mogelijk, weer aangevuld. 

 
Fonds rampen 

Uit dit fonds wordt ondersteuning gegeven aan de hulp voor rampen georganiseerd door de PKN – 
zoals inzamelacties van KerkinActie. 
De ondersteuning is maximaal de verkregen rente op het gereserveerde bedrag. De rente op het 
fonds komt ten goede aan het fonds. De diaconie keert uitsluitend de renteopbrengsten uit voor 
dergelijke ondersteuningsacties, al dan niet als aanvulling op bijzondere collecten en gelden in het 
fonds boven het minimum startbedrag. Indien het fonds groeit, dan kan de rente aan ander 
fondsen worden toegekend door een besluit van de diaconie. 

 
Fonds stille hulp 

Uit dit fonds wordt de zogenaamde stille hulp aan “behoeftige” gemeenteleden gefinancierd. De rente 
op het fonds komt ten goede aan het fonds. Als het basisbedrag groeit dan kan de rente aan andere 
diaconale fondsen worden toegekend. Indien het bedrag beneden het startbedrag zakt dient dit met 
1e prioriteit uit de algemene reserves worden aangevuld. 
 

Fonds lokale diaconale ondersteuning 
Uit dit fonds worden bijdragen gegeven aan projecten waarbij gemeenteleden van de PGA betrokken 
zijn en voor de uitvoering van diaconale projecten ondersteuning vragen of krijgen van de diaconie. 
De diaconie keert uitsluitend de renteopbrengsten uit voor dergelijke projecten al dan niet als 
aanvulling op bijzondere collecten, en gelden in het fonds boven het minimum startbedrag. De rente 
op het fonds komt ten goede aan het fonds. Indien het fonds groeit tot een nader vast te stellen 
niveau, dan kan de rente aan ander fondsen worden toegekend. 
 
De diaconie streeft er naar de algemene reserve maximaal 30% van de totale reserve (fondsen & 
algemene reserve) te laten zijn. 
In een periode van maximaal 5 jaar dienen de fondsreserveringen opnieuw te worden beoordeeld, dit 
in verband met inflatie en de positie van de algemene reserve.  
De algemene reserve wordt aangesproken voor onverwachte en lopende diaconale taken. 

 
Start bedragen fondsen 01-januari 2011: 

• Fonds onderhoud graven   € 10.000,- 
• Fonds stille hulp    € 40.000,- 
• Fonds lokale diaconale ondersteuning € 20.000,- 
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Beleidsvoornemens 

  
1. Hulp blijven bieden op plekken in de wereld waar dat het meeste nodig is, bijvoorbeeld Noodhulp Syrië, 

acties i.s.m. andere kerken en moskee ten behoeve van vluchtelingen en dichterbij huis de actie voor 
de voedselbank.  

2. Plaatselijke en/of regionale initiatieven ondersteunen met name ook met het thema duurzaamheid.  
3. De zichtbaarheid van de diaconie in en buiten de gemeente vergroten. Wij willen graag aan onze 

gemeenteleden tonen waar we mee bezig zijn en waar hun geld naar toe gaat. Afgelopen jaar hebben 
voor dat doel een “collectewand” in gebruik genomen waar we posters en andere publicaties over de 
doelen die we steunen kunnen ophangen. Verder wordt maandelijks in het kerkblad een toelichting 
gegeven op de doelen waarvoor gecollecteerd wordt. Ook willen we met enige regelmaat gasten 
uitnodigen tijdens de eredienst of bij andere bijeenkomsten om voorlichting te geven over de hulp die 
wij kunnen geven. Graag willen we ook indien nodig aan de rest van Appingedam en de wereld laten 
zien wat we doen, bijvoorbeeld bij bepaalde acties. De diaconie pleit voor een meer gestructureerde 
vorm van PR en voorlichting waarbij ook de beschikbare media zoals zondagsbrief, kerkblad, website en 
sociale media betrokken worden.  

  
Punt 2 en 3 zijn relatief nieuw in het beleid van de diaconie.  
Alle drie beleidsvoornemens passen samen volgens de diaconie binnen de vijf gebieden die in het nieuwe visie 
en missie plan zijn omschreven te weten:   

– 1. Samen vieren  
– 2. Betrokken zijn bij de ander en bij de aarde  
– 3. Van elkaar en van anderen leren  
– 4. De kerk naar buiten toe  
– 5. De kerk een huis om te delen 

 
 


