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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUM 
 

 

BELEIDSPLAN DIACONIE 2015-2019 
 
 
 
Algemeen 
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Een kerkelijke gemeente is er 
niet voor zichzelf, zij vervult haar diaconale roeping in de kerk en daarbuiten door te delen 
wat haar aan gaven is geschonken. Helpen waar geen helper is en te getuigen van de 
gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidende taak 
om samen met de gemeenteleden aan de diaconale roeping inhoud te geven. De diaconie 
werkt aan de hand van dit beleidsplan dat voor 4 jaar geldt. Jaarlijks zal het beleidsplan in 
de aprilvergadering besproken worden en eventueel worden aangepast. 
Het streven van de diaconie is, om in onze gemeente het diaconaat een duidelijk gezicht 
te geven. Dit zal alleen kans van slagen hebben wanneer er goede contacten en 
uitwisseling van ervaringen zijn met de PBD’s, wijkassistenten, ouderlingen en de 
predikanten.  Samen kunnen we de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te 
vervullen. 
 
Organisatie 
Het college van diakenen bestaat uit 24 diakenen. 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen adjunct 
en een algemeen lid. Zij bereiden de diaconie vergaderingen voor. Deze vergaderingen 
staan vermeld in het jaarlijkse vergaderoverzicht. Tevens worden deze vergaderingen 
vooraf afgekondigd vanaf de kansel en vermeld in Rondom. 
Diakenen zijn aanwezig in de kerkdiensten, in het bijzonder bij bediening van het Heilig 
Avondmaal en de laatste zondag van het kerkelijk jaar vervullen ze een belangrijke rol. 
Namens de diaconie hebben diakenen zitting in het Breed Moderamen, ZWO, PBD, 
commissie Eredienst, Start commissie, sectie Noord-Oost, sectie Noord-West en de 
Kandelaar. 
Daarnaast heeft de diaconie  een aantal taakgroepen waarin diakenen zitting hebben: 
Stille hulp, Meckamastate, Talant, Ouderenmiddag, Avondmaal thuis, Bloemen/publicatie 
zieken, chronisch zieken met een beperking, vervoer Lunteren/Doorn, Regionaal 
werkverband ring Buitenpost, S.O.S. vervoer, Talant vervoer, Stichting Present en 
verzoekplaten. 
In de kerkenraadsvergadering van september presenteert de diaconie haar beleidsplan. 
Tijdens de gemeenteavond in maart legt de diaconie verantwoording af over het gevoerde 
beleid aan de gemeente. 

 

Financiële middelen en vermogen 
De collecten, pacht opbrengsten uit bezittingen en rente uit spaargelden vormen een vaste 
bron van inkomsten voor de diaconie. Andere bronnen van inkomsten zijn giften en 
legaten. Deze inkomsten worden gebruikt voor het financieren van de diaconale projecten. 
Het uitgangspunt van de diaconie is dat de besteding van de wekelijkse diaconale 
collecten voortijdig vermeld gaan worden aan de gemeente via de Rondom, 
afkondigingen, beamer en de website.  
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Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening en 
begroting opgesteld, tijdens de gemeenteavond in maart legt de diaconie hiervan 
verantwoording af en wordt goedkeuring gevraagd voor het te voeren financieel beleid. 
 
 

Armoede 
In Nederland leefden in 2013 726.000 huishoudens (10,3%) onder de armoedegrens. Dit 
aantal zal naar verwachting de komende jaren stijgen. 
De diaconie probeert in deze gevallen de helpende hand bieden door eventueel: 

 Door te verwijzen naar het WMO loket, Humanitas, de Voedselbank Kollumerland 
ca.; 

 Financieel of met materieel ondersteunen; 
 Financiële ondersteuning van lokale armoede projecten; 

Bovenstaande acties zullen altijd anoniem binnen de diaconie besproken worden. Binnen 
de diaconie zijn 2 diakenen actief in de Stille Hulp, 1 diaken is Present vertegenwoordiger  
en zijn 4 diakenen actief in de werkgroep Armoede bestrijding.  
 

Diaconale projecten 
Het diaconale geld wordt besteed aan regionale-, landelijke- en wereldwijde projecten. Het 
streven is dat de opbrengsten evenredig verdeeld worden over deze 3 gebieden. De 
diaconie gaat samen met de ZWO de wereldwijde projecten uitzoeken voor een efficiënte 
afstemming. Naast de voorgeschreven collecten van Kerkinactie zijn er diverse verzoeken 
van hulpinstanties en organisaties. In december worden deze ontvangen giftverzoeken 
binnen de diaconie behandelt voor een eventuele diaconale donatie. 
 

Voorlichting en informatie 
In de Rondom wordt gemeld welke collecte in welke dienst gehouden wordt. Ook zal de 
opbrengst vermeld worden van de gehouden collectes. Voor bijzondere campagnes wordt 
er extra aandacht besteed in de Rondom, zoals Veertigdagentijd, Dankdag en 
schoolkerkdiensten. De diaconie verzorgt in elke Rondom een rubriek. Dit wordt bij 
toerbeurt gedaan door een diaken. 
 
ZWO commissie 
Een nieuwe toevoeging aan de diaconie is de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking. Deze werkgroep bestaat uit 4 niet-ambtsdragers en 3 
diakenen. Ze heeft als doelstelling de ontwikkelingen op het gebied van de Zending en het 
Werelddiaconaat bij te houden en te inventariseren. De ZWO-commissie werkt nauw 
samen met de diaconie. Minimaal 4 keer per jaar is er gezamenlijk overleg over de te 
houden acties. De ZWO diakenen vertegenwoordigen de ZWO in ambtelijke 
vergaderingen. 
 
Speerpunten 2015 – 2019 
 
Samenvoeging met ZWO. 
Diaconie en ZWO hebben veel raakvlakken. Beide hebben tot doel hulp aan de naaste-in-
nood. Door samenvoeging zal nog doelmatiger worden omgegaan met besteding van 
collecten en fondsen. Uiteindelijk zal de ZWO fuseren met de diaconie.   
  
Behandelen van het collecterooster 
Bij het uitkomen van het nieuwe collecterooster gaat een commissie vanuit de diaconie en 
ZWO de collecten toetsen aan de hand van het landelijke collecterooster en de verdeling 
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maken van regionaal, landelijk en wereldwijd. Hierbij kan het Projectenboek van PKN een 
goede hulp zijn. Uitgangspunt is dat het landelijke collecterooster als leidraad geldt. 
 
Behandelen van incidentele giften 
In december gaat een commissie vanuit de diaconie en ZWO de in dat jaar ontvangen 
“giftverzoeken” behandelen en een voorstel doen voor het doneren van giften. 
Uitgangspunt  is dat deze verzoeken gelijkmatig verdeeld gaan worden over regionale, 
landelijke en wereldwijde projecten. 
 
Communicatie naar de gemeente 
Door regelmatig in de Rondom de diaconale activiteiten te vermelden raakt de gemeente 
meer betrokken bij het diaconale werk. Het vermelden van deze acties zal stimulerend 
werken. 
Ook door vroegtijdig de diaconale collecten via de beamer in de Oosterkerk en via 
afkondigingen in de Maartenskerk onder de aandacht te brengen zal de betrokkenheid van 
gemeenteleden versterken. 
Meer informatie is te vinden op de website: http://www.pknkollum.nl/QCMSpknkollum/ 
 
Slot 
Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar 
in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. De diaconie wil vanuit 
deze visie de betrokkenheid bij en de aandacht voor elkaar (verder) stimuleren. Als 
gemeente willen wij daarom mensen in de knel een helpende hand bieden. Niet alleen op 
financieel gebied, maar ook door inzet, daadkracht en gebed. Zo willen wij onze aandacht 
richten op een menswaardig leven voor mensen binnen en buiten onze gemeente, dichtbij 
en veraf. 

http://www.pknkollum.nl/QCMSpknkollum/

