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Inleiding  
 
Voor u ligt het beleidsplan van de Diaconie voor de periode 2015-2018. In dit beleidsplan wordt de lijn 
aangegeven die de Diaconie Hervormde gemeente Ermelo (Diaconie) de komende jaren volgt. 
 
Van belang bij het maken van beleid is zicht hebben op wat zich afspeelt op het gebied van welzijn in 
Ermelo, je eigen buurt (of elders) en welke instanties of verenigingen daarbij zijn betrokken.  
 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is er dan ook gekozen voor een werkwijze om de voornaamste 
input door de commissies te laten leveren. Zij zijn ten slotte de deskundigen op de verschillende 
taakgebieden van de diaconie in Ermelo om een goed beeld te krijgen van de directe samenleving om 
ons heen en op de veelheid aan (dienst)verlenende instanties. Je hoeft niet alles zelf uit te vinden, en 
ook niet alles zelf op te lossen. In de gemeente zijn vaak al werkgroepen en mensen actief in het 
diaconaat en het maatschappelijk activeringswerk. Daarnaast is er regionaal, landelijk en wereldwijd 
diaconaal werk waarvoor de betrokkenheid van de gemeente noodzakelijk is.  
 
Binnen de commissies zijn vraagstukken besproken als: 

• is er een heldere visie op diaconaat geformuleerd?  
• wat betekent het overheidsbeleid voor het werk in de diaconie?  
• hoe zorgt u ervoor dat u geïnspireerd blijft voor uw werk als diaken?  
• is de diaconie wegwijs in haar eigen woonplaats?  
• welke mogelijkheden zijn er om samen te werken met andere diaconieën in de eigen plaats of 

regio?  
 
De uitkomst van dit proces is verwerkt in dit beleidsplan. Ik zou dit met behulp van het onderstaande 
gedicht willen samenvatten. 
 

 
De boom en de vrucht 

Heel de boom en alles in de boom 
van in de wortel tot in de top 

is gericht op de vrucht. 
Zo moet het ook zijn bij de mens. 
Alles in hem, heel zijn wezen, 
moet gericht zijn op de vrucht 

en de vrucht is liefde. 
In het leven gaat het niet 

om succes te hebben 
maar om vrucht te dragen. 

Succes! Daar geniet jezelf van. 
Vruchten! Die eten de anderen op. 

 

Uit: Neem je tijd, Phil Bosmans (lanno, 1989) 
 
Met dank aan alle medewerkers van de diaconie voor hun inzet! 
 
Gijs van Norden,  
voorzitter 
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1. Doel beleidsplan  
 
Voor de kerkelijke gemeente en de diaconie is er veel te doen, plaatselijk en wereldwijd. Diakenen 
kunnen een bijdrage leveren aan discussies en ontwikkelingen in kerk en samenleving. Omdat ze niet 
alle problemen kunnen oplossen, moeten ze keuzes maken. Daarbij helpt het maken van beleid. Zo 
krijg je als diaconie beter zicht op de taken waaraan de diaconale gemeente speciale aandacht moet 
geven. Dat motiveert en inspireert om het werk vol te houden.  
 
Ordinantie 4.7, van de Protestantse Kerk in Nederland zegt daarover:  

De kerkenraad heeft tot taak, het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente.  

 

Ordinantie 4.8 voegt daaraan toe:  

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het 

college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de 

gemeente.  

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.  

Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente 

gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging 

kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.  

 
 
Gemeenten die horen bij de Protestantse Kerk in Nederland leggen in een notitie vast wat de 
gemeente de komende vier jaar van plan is, wat zij ermee wil bereiken, welke keuzes zij daarbij maakt 
en welke middelen zij daarvoor inzet. Dat geeft richting aan gemeente, kerkenraad, commissies en 
werkgroepen en het verheldert waar in deze periode de accenten liggen. De plannen voor de 
verschillende deelterreinen maken dan deel uit van het totale beleidsplan van de gemeente. Bij het 
maken van het onderdeel voor het diaconaat gaan we uit van artikel X,2 uit de kerkorde. 
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te 

delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar 

onrecht geschiedt.  

 

In ordinantie 8.3 vindt u de taken van de diaconie, zowel in de gemeente en haar omgeving als elders in de wereld:  

- het betrachten van onderling dienstbetoon; 

- het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben; 

- het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn; 

- het signaleren van knelpunten in de samenleving; 

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

 
In dit beleidsplan heeft de Diaconie Hervormde gemeente Ermelo haar plannen voor de periode  
2015 – 2018 op papier gezet. Het doel van dit plan is dat niet alleen in woord, maar vooral in daad 
vorm en inhoud wordt gegeven aan:  

• de ontwikkeling van de diaconie in Ermelo;  
• een planmatige inzet van de beschikbare middelen, in relatie tot de activiteiten van de 

diaconie; 
• het zichtbaar maken van welke taken de diaconie uitvoert; 
• een verantwoording van de beschikbare middelen (vooraf). 
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2. Diaconaat in de Bijbel  
 
Diaconaat begint al in Genesis, waar God mensen vraagt zorg te dragen voor mens, dier en plant.  
Het Eerste Testament laat zien dat mensen desondanks te maken krijgen met slavernij, ballingschap, 
onderdrukking, dood en lijden. Maar tegelijkertijd weet men van die God dat die zijn mensen nooit in 
de steek zal laten. Centraal staan daarmee de Tien Woorden, dé oproep de naaste lief te hebben. De 
profeten spreken deze woorden opnieuw: “Heb lief de mens die naast je is, ontferm je over weduwe 
en wees, doe recht aan de arme, geef brood en kleding aan de vreemdeling binnen je poorten”.  
 
In het Tweede Testament vraagt ook Jezus om een andere mentaliteit bij mensen. Hij had duidelijk 
voorkeur voor mensen, die in de ogen van veel anderen weinig of niets betekenden (zoals melaatsen, 
lammen, blinden en stommen). De eerste christelijke gemeente gaf dan ook aandacht aan vergeten 
mensen, zoals gevangen, zieken en armen.  
 
De twee kernwoorden van het diaconaat komen hieruit voort: gerechtigheid en barmhartigheid.  
Gerechtigheid heeft te maken met het recht dat ook een arme of vreemdeling heeft. Gerechtigheid 
maakt ingeslopen kromme regels, die veelal machtigen en rijken bevoordelen, weer recht. In de Bijbel 
is een rechtvaardige een mens die opkomt voor wie verdrukt wordt, die recht zet wat krom is. Iemand 
die de naaste tot zijn of haar recht laat komen.  
Barmhartigheid wil zeggen dat het je iets doet, als je ziet dat een ander in nood is. Dat je van slag 
raakt, dat je het - soms letterlijk - voelt in je buik. Diaconaat is je proberen in te leven in een ander 
zodat je oog krijgt voor je naaste en voor oorzaken van nood. Een ander woord voor barmhartigheid 
zou kunnen zijn: solidariteit.  
 
Voor al het werk dat in de protestantse gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, zijn regels 
opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerkorde is 
niet zomaar opgesteld, daar zijn alle plaatselijke kerken, classes en synodes jarenlang mee bezig 
geweest. Per 1 mei 2004 ging de nieuwe Protestantse Kerk in Nederland van start, inclusief een 
vernieuwde kerkorde. De kerkorde beschrijft o.a. wie in de kerk welke taak heeft: wat is het werk van 
een predikant, van de kerkenraad. Natuurlijk is er veel wat van plaats tot plaats verschilt, maar 
verschillende zaken staan kerkordelijk vast en gelden in alle gemeenten.  
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3. Ke(r)nschets van het diaconaat 
 
3.1 Kenschets van het diaconaat 
 
Het doel van het diaconale werk kan worden samengevat als: het leveren van bijdragen aan het 
welzijn van de (wereld-)samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de 
samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en 
groepen in acute noodsituaties. Diaconaat is kerkelijk werk en wordt in de kerkorde geschetst als de 
roeping van de gemeente tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Daarmee onderscheidt 
het zich vooral in motivatie maar ook in financiering en organisatie van allerlei ander werk waarin 
soortgelijke doelen worden nagestreefd.  
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld, door in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde PKN, X.2).  
 
Diaconaat is meer dan hulpverlening waarmee alleen gaten worden gestopt. Het delen van gaven is 
een gezamenlijke opgave die haaks staat op een economische bestel waarvan mensen het slachtoffer 
worden, simpelweg omdat ze niet te eten en te drinken hebben. De diaken heeft dan ook een plaats 
aan de Avondmaalstafel waar deze gaven worden ingezameld om ze te delen. In het diaconale werk 
is sprake van het 'getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt'.  
 
Het gaat hierbij niet negatief om het opgeheven vingertje en wijzen waar anderen het verkeerd doen, 
maar om positief in de praktijk van het diaconale werk te laten zien hoe het anders kan, zó dat 
mensen tot hun recht komen. Een element dat we niet zo expliciet in de kerkorde terug vinden, maar 
dat wel kenmerkend is voor de praktijk van het moderne diaconaat is de verbondenheid met en 
deelname van mensen en groepen die achtergesteld worden of die in de knel zitten. Ook het 
diaconale werk voltrekt zich vanuit een positie van kwetsbaarheid.  
 
De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland werkt in de ordinanties 8 en 14 het diaconale 
werk van de gemeente en van de Kerk als geheel nader uit. De beide artikelen treft u hieronder aan.  
 

De  diaconale arbeid van de gemeente (Kerkorde PKN, Ordinantie 8.3)  

1. De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door  

• het betrachten van onderling dienstbetoon,  
• het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben,  
• het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn,  
• het signaleren van knelsituaties in de samenleving en  
• het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.  

2. Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de 
diaconale opdracht elders in de wereld.  

3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de 
leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot 
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en 
onder leiding van de diakenen wordt verricht.  

4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder 
leiding van de diakenen, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, 
met in achtneming van het bepaalde in ordinantie 14,  



 

 
Beleidsplan 2015-2018 Diaconie Hervormde gemeente Ermelo                                      7 
 

Diaconale arbeid in oecumenisch perspectief (Kerkorde PKN, Ordonantie 14.9)  

1. De kerk geeft in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor aan de roeping 
om zich in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door 
armoede, onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting 
en gerechtigheid.  

2. De generale synode heeft bij haar zorg voor de diaconale arbeid van de kerk - daarin 
bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn - in het bijzonder tot taak  

• de gemeenten bewust te maken van haar diaconale roeping en aan dezen bijstand te 
verlenen bij de vervulling van deze roeping,  

• het bevorderen van de samenwerking in de diaconale arbeid tussen de gemeenten,  
• het nemen of ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van het  

algemeen maatschappelijk welzijn,  
• de overheid en samenleving waar nodig aan te spreken op haar verantwoordelijkheid 

voor het bevorderen van gerechtigheid,  
• de algemene leiding en de coördinatie van de diaconale arbeid van gemeenten en 

kerk buiten Nederland, het organiseren en stimuleren van geldwervingen behoeve 
van de diaconale hulpverlening.  

 
 
3.2 Kerntaken van het diaconaat  
 
Het diaconale werk is veelzijdig. Diakenen geven leiding aan het diaconaat in de gemeente. Zij doen 
niet alles zelf, maar schakelen waar mogelijk gemeenteleden in. Hoewel iedere diaconie zelf kiest wat 
ze belangrijk vindt, gelden de taken die de kerkorde toewijst voor alle diakenen.  
 
Wat zegt de kerkorde over de taak van een diaken?  

 

Ordinantie 3, artikel 11 Het dienstwerk van de diakenen  

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:  

- de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;  

- de dienst aan de Tafel van de Heer; 

- het mede voorbereiden van de voorbeden;  

- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;  

- het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;  

- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;  

- het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;  

- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de             

overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande; 

- het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;  

- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.  
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Voor de diaconie en de diakenen betekent dit: 
 

a. Kwaliteiten en mogelijkheden  
 Een hele waslijst al met al. Natuurlijk hoeft niet elke diaken al dat werk te doen. Binnen de 
 diaconie worden de taken verdeeld naar ieders eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Het  zijn 
 taken die samenhangen met de eredienst, uitvoering van diaconale steun in verschillende 
 vormen en de toerusting van de gemeente.  
 

b. Eredienst  
 Diakenen zijn zichtbaar aanwezig in de eredienst. Daarmee wordt het duidelijk dat de dienst 
 aan God en de dienst aan de wereld met elkaar samenhangen. De nood in de wereld heeft 
 een plaats in de voorbeden. Zo leert de gemeente de nood kennen. Diakenen hebben een 
 dienende taak bij de viering van de Tafel van de Heer. In de collecte wordt het diaconaat 
 concreet.  
 

c. Diaconale steun  
 Diakenen nemen maatregelen als zij mensen op het spoor komen die zorg of hulp nodig 
 hebben. Zij werken daarbij samen met anderen binnen en buiten de gemeente. Steun kan ook 
 betekenen: stimuleren dat de overheid, een organisatie of vrijwilligers hulp bieden.  
 

d. Toerusting  
 Diaconaat is een zaak van de hele gemeente. Diakenen gaan de gemeente daarin voor en 
 rusten de gemeente toe, maken gemeenteleden wegwijs. Dat is nodig want die dienst van 
 barmhartigheid en gerechtigheid gaat niet vanzelf en kan soms ingewikkeld zijn.  
 

e. Diaken is kerkenraadslid  
 De kerkenraad is verantwoordelijk voor alles wat er in de gemeente speelt. Als diaken ben je 
 kerkenraadslid en dus niet alleen verantwoordelijk voor diaconale zaken, maar mede  
 verantwoordelijk voor het geheel. Je bezoekt de kerkenraadsvergaderingen, denkt mee en 
 geeft mede vorm aan de gemeente. Je kunt als diaken ook afgevaardigd worden naar de 
 classis of de synode.  
 

f. Diaconie is een rechtspersoon  
 De diaconie van een gemeente is rechtspersoon. Dat betekent bijvoorbeeld dat de diaconie 
 goederen kan kopen en verkopen. Maar ook dat de diakenen het bestuur vormen van die 
 rechtspersoon. Daar komen ook taken uit voort, zoals het opstellen van een begroting, een 
 jaarrekening, beheren van goederen en geldwerving.  
 
Vanuit dit dienstwerk worden de volgende taken afgeleid, die in de andere hoofdstukken aan de orde 
zullen komen: 

• de voorbereiding en deelname aan de eredienst  
• de gemeente toerusten  
• helpen en doorverwijzen  
• maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken  
• fondsenwerving en financiële steunverlening  
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3.3 Vraagstukken binnen het diaconaat  
 
Binnen het diaconaat is een aantal vraagstukken aan te geven, waarvan de uitvoering grotendeels is 
belegd bij diverse commissies (zie Hoofdstuk 5). 
 
Maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken  
Sociale vraagstukken over armoede, vluchtelingen en zorg zijn al lang een centraal aandachtspunt 
voor diakenen. De afgelopen jaren zijn de multiculturele samenleving en de heelheid van de 
schepping belangrijke nieuwe aandachtspunten geworden. In het moderne diaconaat is helder dat van 
individuele barmhartigheid geen sprake kan zijn zonder sociale gerechtigheid.  
Diaken signaleren en registreren vragen en knelpunten die ze op dit terrein tegenkomen. Met als doel 
om noden zichtbaar en bespreekbaar te maken in politiek en samenleving, mee te denken over en 
invloed uit te oefenen op het beleid en om zonodig als pleitbezorger op te treden.  
Het is in dit verband belangrijk om betrokken te zijn en samen te werken met plaatselijke organisaties 
op het brede terrein van welzijn en zorg, zonodig met de ondersteuning van het maatschappelijk 
activeringswerk.  
Deze plaatselijke ervaringen en inzet vormen het draagvlak voor regionaal en landelijk diaconaal werk.  
 
De voorbereiding en deelname aan de eredienst  
Door alle onderdelen van de liturgie loopt de rode draad van het diaconaat. De inbreng van diakenen 
heeft als doel de gemeente te laten beseffen dat iedereen moet opkomen voor een barmhartige en 
rechtvaardige samenleving: dicht bij en ver weg. Een diaken bidt voor de nood in de wereld, kondigt 
de inzameling van diaconale gaven aan, levert een bijdrage aan de voorbeden en aan het delen van 
brood en wijn. Daarom is het belangrijk dat de diaconie, samen met de predikant en de 
liturgiecommissie, let op het diaconale gehalte van de liturgie.  
Daarnaast is het zinvol het diaconale werk met enige regelmaat centraal te stellen in een themadienst. 
Dat kan bijvoorbeeld tijdens de zondagen voor het werelddiaconaat en voor het diaconaat in ons land. 
Ook de biddag en dankdag voor gewas en arbeid, de dag van de rechten van de mens, de 
internationale vluchtelingendag, de dag tegen racisme of de dag van de vrede geven aanleiding tot 
een diaconale inkleuring van de eredienst.  
 
Helpen en doorverwijzen  
Diakenen brengen mensen die elkaar kunnen helpen met elkaar in contact. Bijvoorbeeld via 
lotgenotencontacten, zoals ouders van drugsverslaafden, familieleden van psychisch zieken of 
gemeenteleden en asielzoekers. Met een goede sociale kaart kan de diaconie mensen verwijzen naar 
hulpverleningsinstanties in de omgeving, bijvoorbeeld naar de sociale dienst, RIAGG of 
huiswerkbegeleiding. Diakenen geven ook zelf hulp. Om een paar voorbeelden te noemen: ze 
luisteren naar de verhalen van mensen, bemoedigen mensen die depressief zijn, bieden financiële 
hulp of helpen formulieren invullen, gaan mee naar de sociale dienst, voor aids- patiënten of ernstig 
zieken zoeken ze buddy's. Ze werken mee aan een diaconale vakantieweek of zetten een programma 
op om mensen die zwaar belast worden in de mantelzorg tijdelijk te ontlasten.  
 
De gemeente toerusten  
Diakenen kunnen niet alles zelf. Er zijn ook veel gemeenteleden als vrijwilligers betrokken bij 
diaconaal werk. Het is belangrijk om dat als diaconie in beeld te hebben, deze mensen bij het werk te 
betrekken en dat door te laten werken in het diaconale beleid.  
Diakenen kunnen eraan bijdragen dat gemeenteleden een antenne krijgen voor mensen en groepen 
in de knel en bereid zijn om zich voor hen in te zetten. Naast het geven van informatie en voorlichting 
over diaconale kwesties kan de diaconie (groepen van) gemeenteleden voorzien van noodzakelijke 
middelen die nodig zijn bij het vervullen van diaconale taken.  
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Voor de toerusting van de gemeente kan worden gedacht aan:  
• geven van voorlichting over diaconale thema's (zoals armoede, vluchtelingen, 

werelddiaconaat) en over de activiteiten van de diaconie; bijvoorbeeld op thema-avonden en 
via het kerkblad;  

• catechesegroepen en bijbelkringen op de hoogte houden van informatie over werelddiaconaat 
en diaconaat in ons land;  

• geïnteresseerde gemeenteleden wijzen op landelijke en regionale cursussen, themadagen en 
diaconale activiteiten en mogelijkheden voor plaatselijk vrijwilligerswerk;  

• gemeenteleden als vrijwilligers vragen voor diaconale taken, bijvoorbeeld om contactpersoon 
te zijn voor ouderenbonden of bij een netwerk van mensen met een handicap.  

 
Informatie, voorlichting en thema-avonden over het diaconale werk zijn overigens ook interessant voor 
mensen buiten de gemeente.  
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4. Organisatie- en overlegstructuur  
 
4.1 Organisatiestructuur 
De Diaconie wordt gevormd door diakenen uit de Hervormde wijkkerkenraden, en de Zendingskerk. In 
verband met het uitgebreide werkterrein is het noodzakelijk dat er een taakverdeling van 
werkzaamheden plaatsvindt (i.c. in diverse commissies). Deze taakverdeling heeft geleid tot een 
organisatiestructuur van de Hervormde Diaconie binnen de gemeente Ermelo, zoals in het 
onderstaande organigram is weer te geven: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         College van Diakenen 

Commissie     
Binnenlands                  
diaconaat   

Commissie 
Maatschappelijk 
werk 

Financiële 
Commissie 

Commissie 
Werelddiaconaat 

Commissie 
Jeugddiaconaat 

                           Breed moderamen 
                                (7 personen) 

             Dagelijks Bestuur 
                Vrz. Secr. Penn. 
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Breed Moderamen 
In verband met de grootte van het College, worden vergaderingen voorbereid in het Breed 
Moderamen, dat bestaat uit de voorzitters van de Commissies en leden van het dagelijks Bestuur. Bij 
de samenstelling van het Breed Moderamen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
vertegenwoordiging van alle wijken. 
 
Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijkse Bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het Dagelijkse Bestuur 
wordt jaarlijks in functie gekozen, waarbij wordt gekeken naar evenredige vertegenwoordiging van de 
wijken. 
 
 
4.2 Overleg structuur 
College van diakenen Per kwartaal 
Commissies Per kwartaal 
Breed moderamen 2- maandelijks 
Dagelijks bestuur Maandelijks 
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5. Commissies 
 
5.1 Maatschappelijk Werk 
 
Werkgebied 
De commissie Maatschappelijk Werk verleent haar medewerking aan verschillende instanties binnen 
de Gemeente Ermelo. 
Hoofdtaak is de bestrijding van armoede en er is aandacht voor de vluchtelingen. Opkomen voor de 
naaste, ondersteuning bieden waar nodig is. 
  

De commissie heeft een coördinerende taak, bij onder andere: 
  

• Stichting Protestants-Christelijk Club Lichamelijk Gehandicapten “Ons Genoegen”. 
Deze club gaat uit van de diaconieën van de samenwerkende kerken in Ermelo, namelijk de 
Chr. Gereformeerde de Gereformeerde de Hervormde en de Ned. Gereformeerde Kerk. 

      Zij verzorgt clubavonden en rijtoeren. 
  
• Interkerkelijke Stichting Recreatie Lichamelijk Gehandicapten Noord West Veluwe. 

Deze stichting organiseert vakantieweken voor mensen met een functiebeperking en minder            
vitale ouderen. Zij werken nauw samen met de diaconieën van de Noord West Veluwe, 
uitgaande van de Chr. Gereformeerde, Gereformeerde en Hervormde kerk. De weken worden 
gehouden in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. 
In onze welvaartstaat waarin ieder van een goede vakantie wil genieten, is het van belang dat 
er kwaliteit wordt geboden. 
Als diaconie kunnen we een financiële bijdrage leveren aan de minder draagkrachtige om een 
vakantieweek te realiseren. 

       Er worden presentaties verzorgd in bijvoorbeeld een verzorgings/verpleegtehuis. 
  

• Het verzorgen van levensmiddelenpakketten voor de Kerst. 
Het inventariseren wie er in aanmerking komt voor een pakket, hierbij is zeker de 
medewerking van de ouderlingen nodig. Het bestellen van de levensmiddelen- en 
kinderpakketten. Het wegbrengen van de pakketten in je eigen sectie naar gemeenteleden. 
 

• Onderhouden van contacten met de Thuiszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk ( W.M.O.) 
• Verwijzen naar de Herberg in Oosterbeek,Hezenberg Hattem en E.B.C ’t Harde, met de 

daarbij horende nazorg. 
• Verantwoordelijk voor het gesproken kerkblad. 
• Vluchtelingenorganisaties 
• Hulp verlenen aan de organisatie van de Voedselbank dep. Ermelo 
• Hulpdienst 

 
Beleidsvoornemens 

• Met de verdeling van de levensmiddelenpakketten moet duidelijk worden, wie een pakket 
nodig heeft. Een betere samenwerking met ouderlingen is hiervoor nodig. 

• Signalering van de maatschappelijke noden, met name ouderen en bijstandsgezinnen. 
• We streven naar een goede samenwerking binnen het diaconaat en binnen de 

wijkkerkenraden 
 

Financiën 
Voor het vaststellen van de collectedoelen en de jaarlijkse giftenlijst, vindt overleg plaats tussen de 
commissies Binnenlands Diaconaat en Maatschappelijk werk. 
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5.2 Commissie Binnenlands Diaconaat 
 

Werkgebied 
Het werkgebied van het Binnenlands Diaconaat (BD) kan als volgt afgebakend worden tegenover de 
werkgebieden van de andere commissies: 

• binnen Ermelo (individuele ondersteuning): Maatschappelijk werk 
• buiten Nederland: Werelddiaconaat 
• doelgroep jeugd: Jeugddiaconaat; 

� overig: Binnenlands diaconaat  
Binnen dit werkgebied is sprake van vele verschillende diaconale activiteiten. Voor haar werkgebied 
heeft het BD een geografische onderverdeling gemaakt in lokaal, regionaal/provinciaal en landelijk. 
 
Soort ondersteuning 
De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, zodat daarmee organisaties in staat gesteld 
worden de diaconale activiteiten te ontplooien die deze op het oog hebben. In principe worden geen 
leningen verstrekt, maar giften, die qua grootte en duur begrensd zijn.  
 
Diaconale doelen en randvoorwaarden 
Het moet gaan om een diaconaal doel. Dat wil zeggen dat gerechtigheid bevorderd wordt en 
barmhartigheid betracht wordt aan hen die in nood zijn. Prioriteiten liggen daar waar de nood het 
hoogst is en de effecten aantoonbaar het grootst zijn: helpen waar geen helper is. 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning mogen organisaties: 

• niet het maken van winst als doel hebben; 
• niet trachten geestelijke of maatschappelijke structuren te veranderen met andere dan daartoe 

geëigende middelen; 
• geen activiteiten ondernemen die indruisen tegen het christelijk geloof; 
• niet een zodanige financiële positie hebben dat ondersteuning als overbodig beschouwd kan 

worden. 
 
De voorkeur gaat in beginsel uit naar christelijke organisaties of organisaties werkzaam vanuit Bijbelse 
achtergronden. 
Bij typen ondersteuning waarin de overheid reeds voorziet vindt een afweging plaats. Om toch in 
aanmerking te komen dient een christelijke meerwaarde te blijken in de realisatie van de gestelde 
doelen.  
 
Lijst van doelen 
Het BD stelt jaarlijks een lijst op van te steunen diaconale doelen (“giftenlijst”). Er zijn verschillende 
manieren waarop een activiteit op de lijst geplaatst kan worden: 

 1. De organisatie doet zelf een verzoek tot steun bij de diaconie. 
 2. Gemeenteleden kunnen een doel voor de lijst indienen. Hiertoe zal jaarlijks een oproep in Het 
       Hervormd Kerkblad worden gedaan. 
 3. Het BD plaatst op eigen initiatief een organisatie op de lijst. 

 a) Bij met name plaatselijke doelen zijn er vaak al contacten met gemeenteleden of nemen 
gemeenteleden deel aan de activiteiten of zijn de doelen op een andere manier bekend bij 
het BD. 

 b) Bij landelijke doelen zijn de projectenlijst van Kerk in Actie (http://kerkinactie.nl) en de 
BijdrageAdvieslijst die het Steunpunt zuidoost van de PKN (email: 
steunpunt.zuidoost@pkn.nl) uitgeeft in principe leidend. 

 
Predikanten mogen bij vertrek een diaconaal doel aandragen, met een gemiddelde omvang van 
€1000. 
Doelen moeten voldoen aan de bovengenoemde randvoorwaarden en aan de hieronder genoemde 
criteria. 
 
Screening projecten 
Behalve aan de bovengenoemde randvoorwaarden dienen de aanvragen te voldoen aan de volgende 
criteria: 
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• De doelstelling dient concreet omschreven te zijn. 
• Er dient een duidelijk plan te zijn volgens welke men de doelstelling wil bereiken. 
• Er moet duidelijk zijn hoe de financiële middelen worden ingezet voor het bereiken van de 

doelstelling; hierover moeten concrete cijfers verschaft kunnen worden. 
 
Toetsing aan deze criteria zal uitgevoerd worden door het opvragen van verslagen, jaarrekeningen en 
begrotingen. 
 
Met name activiteiten die lokaal in Ermelo of in de directe omgeving worden ontplooid, kunnen ook 
persoonlijk door commissieleden bezocht worden. Deze persoonlijke bezoeken worden zowel gebruikt 
voor wederzijdse kennismaking, als voor bovengenoemde toetsing. 
 
Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat een activiteit door meer dan één van de 
diaconale commissies in hetzelfde jaar wordt gesteund. Daarbij wordt de werkverdeling gehanteerd 
zoals boven aangegeven. 
 
Duur van de ondersteuning 
Afhankelijk van het soort activiteit kan er gekozen worden voor een incidentele bijdrage, of voor een 
structurele bijdrage; maar ook deze laatste gedurende een begrensde periode. 
 
Structurele bijdragen:  
Het betreft hier het in stand houden van basisvoorzieningen (“adopteren”) ( een voorbeeld hiervan is 
de Voedselbank Harderwijk/Ermelo?Putten 

� Dit werkt preventief tegen problemen. 
Opmerkingen: 

• het moet geen gewoonte worden (na een frequentie van 3 jaar bijdragen heroverwegen); 
• middelen moeten aantoonbaar nodig zijn voor de voortzetting van de activiteiten; 
• het kan gaan om een bijdrage in organisatie- of uitvoeringskosten. 

 
Incidentele bijdragen: 
Gericht op bepaalde problemen en/of doelgroepen; het dient te gaan om integratie en participatie van 
mensen in een kwetsbare positie of probleemsituatie, om een stimulerend en innoverende werking, of 
de bevordering van verandering. 

� Vraagt om inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en lokale signalen. 
Opmerkingen: 

• geen overlappingen met overheidssteun; 
• toegevoegde 'geestelijke’ waarde; 
• “zorg daar waar zorg nodig is” . 

 
Verdeling 
De commissie streeft ernaar een klein aantal projecten met een groter bedrag te steunen, om 
daarmee ook een structurele bijdrage te kunnen leveren aan de betrokken doelen. De overige 
projecten zullen met een kleiner bedrag worden gesteund. Een precieze verdeling ligt niet vast en is 
mede afhankelijk van het beschikbare bedrag. Een drietal projecten zal worden gesteund middels 
Avondmaalscollecte of de rondgangcollecte voor Binnenlands Diaconaat. 
 
Voor de selectie van de doelen zal betrokkenheid van de gemeenteleden worden gevraagd om de 
betrokkenheid te vergroten. 
De projecten worden op de “giftenlijst” voorgesteld aan het College van Diakenen; deze kan 
vervolgens besluiten de middelen toe te kennen. 
 
Financiën 
De benodigde budgetten worden verkregen uit de collecten en de begroting van de Diaconie. Met 
behulp van een adequate promotie van de collecte zal worden gestreefd naar hogere inkomsten. 
 
 
 

Vaste Relaties 
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In dit hoofdstuk wordt aangegeven met welke instanties de diaconie samenwerkt om haar doelen te 
realiseren.  
 
Vaste contacten met instanties Commissie 
Kerk In Actie Moderamen 
Steunpunt ZuidOost van PKN Moderamen 
Thuiszorg Veluwe, kantoor Ermelo MW 
Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC), te Oldebroek MW, BD 
Interkerkelijke Stichting recreatie Lichamelijke Gehandicapten 
Noordwest Veluwe 

MW 

Stichting Kinderzorg te Zwolle MW 
De Herberg te Oosterbeek (IZB) MW, BD 
De Hezenberg te Hattem MW, BD 
Vluchtelingenhulp, Noodhulp, India MW 
  
De Tweede Mijl BD 
   
Hospice te Ermelo BD 
Sociale Dienst Ermelo/Harderwijk FC 
 
Aanduiding commissies: 
Maatschappelijk werk 
Binnenlands Diaconaat 
Financiële Commissie 

MW 
BD 
FC 

 
5.3 Commissie Jeugddiaconaat 
 
5.3.1. Werkgebied 
De leden van de commissie jeugddiaconaat zijn leden van het college van diakenen van de 
Hervormde Gemeente te Ermelo. In de commissie zitten alle jeugddiakenen van de Hervormde 
gemeente te Ermelo. In de commissie vertegenwoordigen zij de eigen wijkgemeente. 
De commissie houdt zich bezig met Jeugddiaconaat in alle wijken van de Hervormde Gemeente te 
Ermelo.  
In dit beleidsplan worden centrale uitgangspunten van beleid geformuleerd. Deze uitgangspunten 
kunnen zowel centraal als decentraal, in de wijkgemeente, uitgewerkt worden. Elke wijk kan  z.g.n. 
wijkplannen maken. Deze dienen niet conflicteren met de beleidsuitgangspunten in het centrale 
beleidsplan van de Diaconie.  Er zal zowel  centraal als decentraal samengewerkt moeten worden met 
allen die, al dan niet georganiseerd, betrokken zijn bij het ontplooien van activiteiten  in de Hervormde  
Gemeente te Ermelo. Jeugddiaconaat is niet alleen iets wat naast het bestaande werk wordt 
georganiseerd, maar zal zoveel mogelijk geïntegreerd in al het werk met en voor jongeren worden 
gedaan. 
 
5.3.2. Taken van de commissie Jeugddiaconaat. 
Het doel van de commissie Jeugddiaconaat is: 

• Ontwikkeling en aanscherping van de visie op jeugddiaconaat 

• Advisering van de Diaconie en de betrokken wijkkerkenraden op het gebied van 
jeugddiaconaat en doen van voorstellen 

• Een klankbord zijn voor de wijken 

• Een platform zijn voor idee-uitwisseling en informatie 

• Waar nodig coördinatie van wijk overstijgende activiteiten 

• Gezamenlijke verdeling van beschikbare gelden voor jeugddiaconaat. 
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Eén lid van de commissie, meestal de voorzitter, vertegenwoordigt de commissie in het Breed 
Moderamen van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Ermelo. 
De commissie krijgt van de Diaconie een vastgesteld bedrag voor goede doelen. Voor 1 oktober  moet 
deze giftenlijst ingeleverd worden bij  de secretaris van de Diaconie. Bij het opstellen van de giftenlijst 
zal de jeugd betrokken worden. 
De commissie komt tenminste vier keer per jaar bij elkaar. De voorzitter leidt de vergadering. Van de 
vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt, na vaststelling, naar de secretaris van de 
Diaconie gestuurd. Het verslag wordt ook ter informatie naar de centrale jeugdambtsdrager (CJA) en 
de jeugdwerkadviseur (JWA) gezonden. 
Tijdens de vergadering komt o.a. aan de orde; rapportage uit de eigen wijk, mogelijke ondersteuning 
uit de andere wijken, het opzetten en uitvoeren van gezamenlijk projecten, de verdeling van het geld 
voor de goede doelen, samenwerking in wijkgerichte projecten en activiteiten.  
5.3.3. Visie op het jeugddiaconaat  
 
5.3.3.1. Wat is Jeugddiaconaat? 
Jeugddiaconaat is diaconaal handelen door  en voor  jongeren. 
 
5.3.3.2. De aandacht voor Jeugddiaconaat 
Een gelovige gemeente in Christus is een dienende gemeente. Het geloof is voor iedereen 
onlosmakelijk verbonden met dienen en barmhartigheid. Diaconaat is niet exclusief voor de 
ambtsdragers maar voor ieder gemeentelid. Dit geldt ook voor jeugddiaconaat.  
Onze jongeren groeien op in een maatschappij, die steeds meer “ik gericht” wordt en waarin de zorg 
en de aandacht voor elkaar en de zwakkeren steeds schaarser wordt. Door die samenleving worden 
ook onze jongeren onmiskenbaar beïnvloed en gevormd, simpelweg omdat zij deel uitmaken van die 
maatschappij. 
Vanuit de Bijbel leren we een andere weg. Als gemeente hebben we als navolgers van Christus de 
taak onze jongeren te leren en voor te leven hoe de weg van dienen en barmhartigheid te volgen en 
concreet invulling te geven. Dit noemen we diaconaat door jongeren. 
 
Daarnaast is er onder jongeren binnen en buiten de kerk veel nood, die we vaak niet (willen) zien. Ook 
de jeugd in onze gemeente wordt geconfronteerd met deze nood. Als kerk kunnen en mogen we onze 
ogen niet sluiten voor deze nood en hebben we de taak wegen te zoeken en ons, in dienst van 
Christus, in te zetten om hulp te bieden waar mogelijk. Dit noemen we diaconaat voor jongeren. 
Hierin speelt voorlichting en preventie een belangrijke rol. 
 
5.3.3.3. Wat leert de Bijbel ons hierover? 
Op meer plaatsen in de Bijbel lezen we over de noodzaak  en het belang van diaconaal handelen in 
onze wereld, (o.a. Lucas 10:37, Galaten 6:2, Marcus 10:45). Een van de meest aangrijpende 
gedeelten in de Bijbel, waarin we worden opgeroepen onze naaste en vooral de zwakken in onze 
omgeving te helpen en te dienen, is Mattheüs  25:31-46. Het “er zijn voor zwakkere” is een duidelijke 
opdracht van Jezus. Daarmee dienen we niet alleen die ander, maar ook de Koning der wereld, die 
zegt: “Voor zover gij dit één van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt hij dat Mij gedaan” (Vs. 40). 
Voor Jezus horen in het Koninkrijk de kinderen en jongeren er zeker bij: “Laat de kinderen tot Mij 
komen en verhindert ze niet” (Lukas 18:16). Hieruit kunnen we leren dat we een sta in de weg kunnen 
zijn voor onze jongeren als we hen niet zien staan en geen oog hebben voor hun vragen, problemen 
en hun noden.  
In het Oude testament lezen we op meerdere plaatsen de opdracht aan ouders om hun kinderen 
Gods geboden en voorschriften in te prenten en voor te leven. 
In de diaconale opdracht voor onze gemeente, nemen daarom ook jongeren een belangrijke plaats in. 
 
5.3.3.4. Het doel van Jeugddiaconaat 
Het doel van jeugddiaconaat ten diepste is de jeugd van de gemeente te leren, in welke vorm dan 
ook, wat de meest wezenlijke zaken zijn waarover het in het diaconaat gaat.  
Bij diaconale opvoeding en vorming zijn allen die binnen de gemeente kinderen opvoeden, 
onderwijzen en vormen betrokken: ouders, zondagsschoolleiders, predikant, catecheten en 
jeugdwerkers etc.  Daarom is jeugddiaconaat niet iets wat alleen de diaconie of het jeugdwerk 
aangaat. Dit is een taak van de gehele gemeente. Om deze redenen zullen de beleidsuitvoerders de 
gehele gemeente als doelgroep voor ogen moeten houden. Het jeugddiaconaat zal dus vooral 
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voorwaarde scheppend bezig zijn en anderen stimuleren om diaconale opvoeding en zorg vorm te 
geven. 
 
 
Al eerder gaven we aan dat het in het jeugddiaconaat gaat om: 

a. Diaconaat dóór de jeugd; 

b. Diaconaat vóór de jeugd. 

 
Ad a. Diaconaat dóór de jeugd. 
Bij diaconaat door de jeugd worden kinderen, tieners en jongeren gestimuleerd en begeleid bij het 
ontwikkelen van een diaconale houding. Dit gebeurt door met hen na te denken over ‘dienen’ en wat 
God daarin van ons vraagt maar gebeurt ook door het opzetten van diaconale activiteiten. De jeugd 
kan hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving, dichtbij en veraf. 
Jongeren leren zich te verdiepen in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie en ervaren 
waarom het belangrijk is betrokken te zijn bij hun naaste en op te komen voor hun rechten. Ze worden 
uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan vermindering van wereldwijde problemen en zich 
persoonlijk in te zetten voor het   behoud  van een leefbare situatie. Hierbij is de ontmoeting van de 
jeugd met de doelgroep waarvoor zij in actie komen wezenlijk (ontmoetingsdiaconaat). Daardoor 
ontstaat ook een wederkerigheid die de jeugd  vormt en degene die hulp ontvangt eigenwaarde geeft. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat het  jeugddiaconaat  iets is van de jeugd zelf. Dit betekent ook dat 
zij zelf (kunnen) kiezen wat ze willen doen. Hun ideeën, mogelijkheden en talenten staan centraal bij 
de keuze van de activiteiten. De begeleiders van jeugddiaconaat hebben vooral een stimulerende en 
coachende taak. 
De aandacht voor het jeugddiaconaat dient gericht te zijn op alle plekken in de gemeente waar 
kinderen, tieners en jongeren aanwezig zijn; in de kerkdienst, clubwerk, jongeren soos, catechese, 
maar ook bij activiteiten voor de gehele wijk c.q. gehele gemeente en in het diaconale en missionair 
werk. Tevens valt te denken aan  het uitwerken van diaconale thema’s in gezinnen en scholen. 
 
Ad b. Diaconaat vóór de jeugd. 
Het diaconaat voor de kinderen, tieners en jongeren richt zich vooral op hun leefsituatie. Het gaat bij 
diaconale zorg, om voorlichting en preventie en daadwerkelijk aandacht en zorg voor jongeren die in 
knelsituaties verkeren en/of problemen hebben. 
Ook hierbij geldt dat het in eerste instantie gaat om de gemeente bewust te maken van het feit dat 
omzien naar elkaar, in dit beleidsplan omzien naar de jeugd, onlosmakelijk  verbonden is met ons 
christelijk geloof. Daarnaast zullen allen die betrokken zijn bij jongeren in bijv. het  jeugdwerk en 
catechese bijzondere aandacht moeten geven c.q. ontwikkelen.  Om hier uitvoering aan te geven 
kunnen thema’s behandeld worden en/of projecten opgezet worden. Ook hierbij zullen de jongeren 
zelf betrokken moeten worden. 
Diaconale zorg voor jongeren is nauw verweven met de pastorale zorg voor jongeren. Diaconaat is 
daarom meer dan alleen voorzien in stoffelijke nood. Hierin dient optimale samenwerking en 
afstemming te zijn met de reeds bestaande pastorale zorg die er voor jongeren in de gemeente is. 

 
5.4 Commissie Werelddiaconaat 
 
Werkgebied 
Het Werelddiaconaat richt zich op alle diaconale activiteiten buiten onze landsgrenzen. Zowel in 
aantallen mensen uitgedrukt als qua ernst van de nood zijn er buiten Nederland erg grote problemen. 
Het is een taak van de gehele Diaconie, en van de Commissie Werelddiaconaat in het bijzonder, om 
de Hervormde Gemeente Ermelo, maar ook anderen, te wijzen op de nood elders in de wereld. De 
bewustwording daarvan zal moeten leiden tot duidelijke ondersteuning van het Werelddiaconaat en 
haar doelen.  
 
Diaconale doelen 
Bij de vaststelling van doelen en de jaarlijks te maken giftenlijst wordt een verdeling gemaakt naar 
regio’s in de wereld, te weten: Algemeen, Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Israël en Oost-Europa  
Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over verschillen categorieën hulp zoals: 
medische hulp, hulp aan noodlijdende gemeenten (Bijbelverstrekking, opbouw gemeente –zowel 
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letterlijk als figuurlijk-, opleiding), voedselvoorziening, achterstandsgroepen ondersteunen, 
gehandicapten, opvang (baby’s, kinderen, daklozen), geloofscontacten stimuleren en diverse andere 
oplossingen van grote en kleine problemen.  
 
 
Verder zijn de volgende overwegingen van belang: 

• Er wordt geprobeerd om voorkeur te geven aan projecten te kiezen met een persoonlijke 
betrokkenheid van (groepen) gemeenteleden, zodat de betrokkenheid van de hele 
gemeente wordt gestimuleerd. 

• Naast de contacten met derdewereldlanden vanuit de gemeente zelf, wordt veel waarde 
gehecht aan initiatieven vanuit Kerkinactie/Luisterend Dienen. Via Kerkinactie en haar 
zusterinstanties worden gecoördineerd en gecontroleerd wereldwijd projecten 
ondersteund.  

• Behalve Kerkinactie zijn vele andere christelijke organisaties wereldwijd actief op 
diaconaal terrein als bijvoorbeeld: Woord en Daad, GZB, Tear, Open Doors, Red een kind 
en de MAF. Projecten van deze organisaties worden gesteund via doelcollectes en de 
jaarlijkse giftenlijst.  

• Naast een vast te besteden jaarlijks bedrag voor de giftenlijst beschikt de commissie  
tevens over een jaarlijks bedrag voor zogenaamde ‘tussentijdse projecten’. Bedragen voor 
de giftenlijst worden normaliter in december uitbetaald. Vanuit het budget ‘tussentijdse 
projecten’ kunnen op elk gewenst moment in het jaar gelden besteed worden aan ‘acute’ 
projecten en probleemsituaties. Deze projecten worden wel achteraf verantwoord op de 
jaarlijkse giftenlijst. 

• De keuze van het geheel van gesteunde projecten moet recht doen aan de verschillende 
modaliteiten binnen de Ermelose kerkelijke gemeente 

• Tenslotte, in het geval van natuurrampen, epidemieën, hongersnoden of andere 
grootschalige calamiteiten wordt door Kerkinactie en haar partners veelal direct actie 
ondernomen vanuit noodfondsen. Door middel van bekendmaking en andere activiteiten 
zal via extra collectes een bijdrage gevraagd worden om de acties van Kerkinactie aan te 
vullen en te steunen.  
Aan het college van diakenen kan worden gevraagd deze opbrengsten vanuit haar 
reserves aan te vullen (door bijvoorbeeld de opbrengst aan te vullen tot een rond bedrag 
of zelfs te verdubbelen). 

 
 
Betrokkenheid Gemeente 
De betrokkenheid van de Gemeente zal op een aantal manieren zoveel mogelijk worden bevorderd: 

• stimuleren van de bewustwording door middel van activiteiten rondom het werelddiaconaat 
binnen de ZEW- en ZWO-commissies; 

• publiciteit omtrent het werelddiaconaat en haar activiteiten en doelen, onder andere via het 
Kerkblad, de website van de Hervormde gemeente, beamerpresentaties tijdens kerkdiensten 
en afkondigingen voorafgaand aan of tijdens de kerkdiensten in de diverse Hervormde kerken; 

• stimuleren van initiatieven om via (jeugd)werkgroepen buitenlandse contacten aan te gaan;  
• herkenbare projecten bij de vaststelling van collectedoelen en het zoveel mogelijk kenbaar 

maken van deze doelen aan de gemeente (bijvoorbeeld beamerpresentatie tijdens collecte); 
• betrekken van de gemeente(-leden) door middel van het laten indienen van projecten en 

terugkoppeling van de activiteiten inzake deze projecten door de commissie; 
• beleggen van activiteiten met diverse zendings- en ontwikkelingsorganisaties: 
• contacten onderhouden en uitleg geven aan de andere commissies binnen de gemeente ter 

verbetering van de onderlinge betrokkenheid en begrip voor de activiteiten van de commissie; 
• presentaties (laten) verzorgen door de gesteunde organisatie bij o.a. commissie 

vergaderingen of collegevergaderingen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Beleidsplan 2015-2018 Diaconie Hervormde gemeente Ermelo                                      20 
 

Overige activiteiten Commissie 
 
Naast de bovengenoemde voornaamste activiteiten besteedt de commissie verder nog aandacht aan: 

• Vaststellen van de doelen voor de specifieke Werelddiaconaatscollecten gedurende het jaar 
(volgens collecterooster Hervormde Kerk) en het opstellen van de afkondiging betreffende 
deze collecte(n) in alle kerken; 

• Opstellen van publicaties over specifieke collectes of algemene doelen in het kerkblad; 
• Voorbereiden en coördineren van de Paasschrijfactie en de Adventsschrijfsactie ter 

ondersteuning en bemoediging van onderdrukten en gevangenen in binnen- en buitenland; 
• Contacten met de ZWO-commissie van de Gereformeerde Kerk in Ermelo. 

 
 

 
 

5.5 Financiële Commissie 
 

Doel 
Het helpen van onze naaste, om daarmee te voldoen aan onze opdracht. 
Hulpverlening kan bestaan uit: 

• Een luisterend oor 
• Een advies 
• Doorverwijzing naar andere instanties 
• Administratieve en/of Fiscale ondersteuning 
• Het verstrekken van een renteloze lening 
• Ondersteuning door middel van een gift 

 
 
Werkgebied 
De diaconie heeft een eigen begroting en een financieel verslag, werft gelden, verricht betalingen en 
beheert een aanzienlijk vermogen. De diakenen dragen er zorg voor dat diaconaal geld op een 
diaconaal verantwoorde wijze wordt beheerd en besteed. 
 
Werkzaamheden op dit gebied zijn: 

• Overleggen met de kerkrentmeesters over het collecterooster en er op toezien dat het 
diaconale werk voldoende aandacht krijgt. 

• Bestellen van collectemateriaal voor landelijke collecten bij Kerk in Actie en zorgen voor de 
afdracht van collecten. 

• Plannen maken voor plaatselijke fondsenwervende activiteiten. 
• Voorlichting geven aan de gemeente over inkomsten en uitgaven. 
• Persoonlijke financiële hulpverlening binnen onze kerkelijke of burgerlijke gemeente 
• Acute noodhulp bij “natuur”rampen. 

 
Daarnaast heeft de diaconie als taak om financiële steun te verlenen aan landelijke en regionale 
projecten. 
 
Verwerven van inkomsten en fondsenwerving 
Inkomsten van de diaconie worden verkregen door middel van collecten, legaten, opbrengst door 
verkoop van onroerende zaken, renten van vermogen en belegde gelden, waardoor een hoger 
rendement ontstaat. Een flinke financiële buffer blijft nodig om ten alle tijde financiële hulp te kunnen 
bieden. 
De voorwaarden hoe om te gaan met beleggingen van het vermogen zijn beschreven middels een 
Treasurystatuut.  
 
Persoonlijke financiële hulpverlening 
Mensen die langdurig rond het sociaal minimum moeten leven en niet meer door de daarvoor 
bestemde instanties geholpen kunnen worden, moeten steeds vaker een beroep doen op de 
diaconie. Individuele aanvragen worden beoordeeld en naar een passende oplossing wordt gezocht 
om de betrokkenen te helpen. 
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Hiervoor is een protocol geschreven, waarin de werkwijze van individuele financiële  hulpaanvragen 
is vastgelegd. 
 
Beleidsvoornemens 
Door zorg van de Financiële Commissie zal aan het College een voorstel worden aangeboden, op 
welke wijze de komende jaren met het vermogen van de diaconie wordt omgegaan ( bijv. een beleid 
van interen of niet en welk garantievermogen er minimaal aanwezig moet zijn) 
 

6. De diaconie in de wijk 
 
De invulling van het wijkdiaconaat volgt niet uit de consolidatie van de bijdragen uit de commissies en 
komt nog als een lacune uit het beleidsplan te voorschijn (oa. als gevolg van indeling in commissies 
en de eigen verantwoordelijkheid van de wijken).   
De diakenen geven zelf vorm en inhoud aan het diaconale werk in hun wijkgemeente. 

7. Speerpunten college 
 
De diverse commissies hebben speerpunten aangegeven, die worden opgepakt. Voor het college 
worden de volgende speerpunten aangegeven: 

• Armoedebestrijding 
• Diaconale bewustwording 
• PR en Imago 
• Signaleren van problemen 
• Samenwerking diaconie in PKN- verband en plaatselijke gemeente 

 
Deze speerpunten zullen als thema op de diverse collegevergaderingen aan de orde komen. Op basis 
van de uitwerking van deze thema’s zal worden bezien op welke wijze een vervolg actie daaraan 
wordt gegeven, dan wel de communicatie hieromtrent zal worden uitgewerkt. 
Aan de speerpunten is de afgelopen jaar regelmatig gewerkt, maar ze verdienen blijvend aandacht. 

8. Opleidingen en toerusting  
 
De diaconie zal de taken zo verdelen dat ze passen bij ieders belangstelling, talenten en 
vaardigheden. Bijvoorbeeld het voorzitterschap, secretariaat, de financiën, contacten met de pers, 
namens de diaconie deelnemen in het bestuur van een instelling op het terrein van zorg en welzijn of 
in het vluchtelingenwerk.  
 
Diakenen kunnen een speciaal aandachtsterrein krijgen, zoals werelddiaconaat, jongeren, ouderen, 
milieu, publiciteit. Dat betekent dat er voor de diaken naast algemene ook specifieke toerusting 
noodzakelijk is (bijv. onderlinge toerusting en werken aan diaconale deskundigheid). 
 
Binnen de diaconie wordt de beleidslijn gevolgd dat na de bevestiging de diakenen de eerste drie 
maanden nog niet inzetbaar zijn, maar kunnen besteden aan een inwerkperiode en vorming en 
toerusting, gericht op: 

• maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken;  
• de voorbereiding en deelname aan de eredienst; 
• helpen en doorverwijzen;  
• de gemeente toerusten. 

 
Nieuwe diakenen worden gestimuleerd om de cursus basis diaconaat te volgen. 
Het opleidingen aanbod wordt collectief georganiseerd, waarbij sprake is van vorming en toerusting 
voor basisvaardigheden van een diaken en een specifieke opleiding gericht op de taakvervulling 
binnen een commissie (bijvoorbeeld cursus armoede in Nederland).  
 



 

 
Beleidsplan 2015-2018 Diaconie Hervormde gemeente Ermelo                                      22 
 

Binnen de commissies zal extra aandacht geschonken worden aan het inwerken van nieuwe 
diakenen. 
 

9. Communicatie en publiciteit  
 
Communicatie en publiciteit over diaconaal werk is erg belangrijk. Om gemeenteleden warm te maken 
voor diaconaal werk is meer nodig dan een stukje in het kerkblad over collecte. Juist de inhoud van 
het werk spreekt mensen aan.  
Dit kan in het eigen kerkblad, op de eigen website, in de plaatselijke krant of in een speciale  
diaconale nieuwsbrief. 
 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke communicatiemiddelen beschikbaar zijn en op welke wijze 
deze door de diaconie te Ermelo worden ingezet.  
 
Het voornaamste communicatiemiddel van de diaconie is het Kerkblad. Het Kerkblad zal worden 
gebruikt voor het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden om via de kerkelijke instanties 
maatschappelijke hulp te krijgen. 
 
Vanuit de diverse commissies wordt de communicatie op basis van de te bereiken doelgroep en de 
soort activiteit vormgegeven. Daarbij valt te denken aan: 

• participatie van gemeenteleden in werkgroepen rondom bepaalde projecten; 
• gemeente-(wijk)avonden over de projecten. 

 
In de komende periode zal bekeken worden hoe we het diaconaat op een gerichte manier onder 
aandacht kunnen brengen. 
 

10. Financiën en vermogen 
 
Voor de beleidsperiode wordt het volgende financiële perspectief aangegeven. 
  
Op basis van het huidige beleid wordt jaarlijks een in de begroting vastgesteld bedrag ingeteerd op 
het vermogen. Over de omvang, samenstelling en besteding van het vermogen zal in 2018 bekeken 
worden of huidige beleidslijn moet worden voortgezet of aangepast.  
 
Op basis van de jaarlijks op te stellen begroting een concrete invulling gegeven aan de voorgenomen 
besteding van de middelen. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van 
de middelen. 
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