Beleidsplan DIACONAAT
9 mei 2017
ALGEMEEN
De doelstelling van het diaconaat is, zo mogelijk: helpen waar geen helper is.
Daarnaast wil de diaconie de kerkelijke gemeente informeren, activeren en bewustmaken
van de diaconale verantwoordelijkheden dichtbij en ver weg. Waar nodig spreekt zij de
samenleving aan op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg voor de
medemens.
De diaconie bestaat uit een college met een moderamen dat het dagelijks bestuur vormt.
Het college is samengesteld uit twee wijk diaconieën, te weten diaconie noord en diaconie
stad. Het college bestaat uit alle diakenen, het bestuur wordt gevormd door een
voorzitter, secretaris, penningmeester en boekhouder. De beide wijk diaconieën bestaan
uit een voorzitter en aantal diakenen. We streven naar een aantal van minimaal vier
diakenen per wijk diaconie (inclusief de voorzitter). Het college vergadert minimaal twee
keer per jaar en stelt de begroting en de jaarrekening vast. De wijk diaconieën vergaderen
zo vaak als nodig is.
De diaconie ondersteunt gezinnen of individuen die (financiële) hulp nodig hebben op
een zo goed mogelijk bij de situatie passende wijze. De hulp kan bestaan uit een
(renteloze) lening, een gift of een bijdrage in natura. Eventueel maakt de diaconie daarbij
gebruik van ondersteuning door andere organisaties of instellingen
TAKEN
De diaconie is vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. Zij heeft haar taak in de
zondagse eredienst, verzorgt de inzameling der gaven en de voorbeden. Bovendien
draagt de diaconie zorg voor de viering van het heilig avondmaal.
De diaconie maakt deel uit van de kerkenraad en is via één diaken vertegenwoordigd in
het moderamen van de kerkenraad. Tevens is één diaken afgevaardigd naar de AK. De
diaconie stelt in samenwerking met de Dorpskerk het collecterooster op.
De diaconie is vertegenwoordigd in diverse organisaties en overlegorganen, zoals:
• Missionair Diaconaal Centrum de Wissel
• Stichting Voedselbank Schiedam
• De cliëntenraad Schiedam
FINANCIEN
Om haar werk te kunnen doen ontvangt de diaconie inkomsten en doet zij uitgaven. De
belangrijkste inkomsten zijn:
• Wekelijkse collecteopbrengsten bij de diensten die één op één worden
doorgestort naar het doel waarvoor de collecte bestemd is.
• Extra Diaconale collecte bij vieringen van het Heilig Avondmaal voor een
jaarlijks vast te stellen doel.
• Particuliere bijdragen en giften waaronder de JDB (jaarlijkse diaconale bijdrage).
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Actie Werelddiaconaat, waarvan de opbrengst één op één wordt doorgestort naar
Kerk in Actie.
Opbrengsten uit bezittingen waaronder rente.
Bijdragen van fondsen en stichtingen.
Organiseren van de Pinksterzendinscollecte waarvan de opbrengst wordt
doorgestort naar Kerkinactie

De belangrijkste uitgaven zijn:
• Noodhulp.
• Het diaconaal quotum.
• Ondersteuning van plaatselijke activiteiten.
• Vakantieweken.
• Individuele hulpvragen om steun.
• Ondersteuning van goede doelen en organisaties.
Een deel van het vermogen van de diaconie is belegd via Oikocredit. De diaconie streeft
er naar haar vermogen niet te laten groeien, maar de jaarlijkse inkomsten te besteden
binnen haar doelstellingen.
ACTIVITEITEN
Het beleid is er voornamelijk op gericht om in te springen op hulpvragen die de diaconie
bereiken, zowel van binnen als van buiten de kerkelijke gemeente. Bij het werk van de
diaconie wordt de kerkelijke gemeente zoveel mogelijk betrokken, door het organiseren
en uitvoeren van:
• een vastenactiviteit;
• Sam’s kledingactie;
• schoenendoosactie;
• acties voor bewoners van het detentiecentrum;
• oogstdienst;
• kerktelefoon en kerkdiensten via Internet;
• vakanties en andere activiteiten;
• acties voor de voedselbank;
• noodhulp en individuele hulp.
• Maandelijkse schrijfactie Amnestie International
Berichtgeving vindt plaats via de afkondigingen, het Schiedams Kerknieuws, de
zondagsbrieven en de website van PKN Schiedam.
TOEKOMST
De diaconie vindt haar taak als helper belangrijk. Om deze taak te kunnen blijven doen is
het belangrijk dat er voldoende menskracht aanwezig is. Zolang het werk van de diaconie
gedragen wordt door de kerkelijke gemeente is veel mogelijk.

Naast de eerder genoemde activiteiten richt de diaconie zich in de komende jaren op:
• PR, het zichtbaar maken van het werk van de diakenen.
• Verbeteren van de samenwerking met wijk diaconie Noord, de diaconie van de
Dorpskerk en maatschappelijk instanties.
• Het vorm geven aan het jeugddiaconaat.
• Het inrichten van een werkvorm waarin vrijwilligers die geen diaken zijn
werkzaamheden voor de diaconie kunnen uitvoeren. Om op die manier mensen
te betrekken die zich niet voor de lange termijn willen vastleggen, maar die zich
wel voor de diaconie willen inzetten.
Werkgroep Werelddiaconaat
Deze werkgroep is een zelfstandige commissie onder de vleugels van de diaconie De
diaconie is d.m.v. een diaken in deze commissie vertegenwoordigd.
De visie van de Werkgroep Werelddiaconaat
Het onder de aandacht brengen in de gemeente van het werk van het Werelddiaconaat.
Werkplan
Om de visie te verwezenlijken streeft de werkgroep Werelddiaconaat ernaar aandacht te
schenken aan een project uit het projectenboek van Kerkinactie. Dit gebeurt met
speciale diensten die het project als thema hebben, publicaties in Kerknieuws, geld
inzamelen en dergelijke. Ook besteedt de Werkgroep aandacht aan de verschillende acties
die door Kerkinactie georganiseerd worden.

