Beleidsplan 2016-2020
College van diakenen van de protestantse gemeente “de
Regenboog” te Oude- en Nieuwehorne en omstreken
Missie College van Diakenen:
Vanuit Gods liefde aan de medemens die onder druk leeft, ver weg en dichtbij, barmhartigheid en
gerechtigheid bewijzen.
Leden van onze gastvrije gemeente opwekken en activeren diaconaal bezig te zijn; dat wil zeggen in
woord en daad opkomen voor hen die geen helper hebben.
Het College van Diakenen draagt zorg voor de gelden die worden ingezameld. Deze gelden dienen
zorgvuldig te worden beheerd en verdeeld.
Het College van Diakenen gaat uit van onze visie van een pluriforme gemeente zijn en vertaalt dit
naar alle mensen in onze samenleving die onvoldoende mogelijkheden hebben door aan hen hulp te
bieden. Dit kan bv. door hen te verwijzen naar de juiste burgerlijk instanties of d.m.v. een financiële
ondersteuning. Waar mogelijk zullen we duidelijk maken dat we werken vanuit het evangelie van
Jezus Christus.
Samenstelling College van Diakenen:
Het streven is een zo breed mogelijke samenstelling te krijgen, zij dient een goede afspiegeling te zijn
van onze gemeente.
Het College van Diakenen bestaat uit 5 diakenen. Er is een voorzitter en een secretaris. Iedere diaken
heeft een wijk waar zij aanspreekpunt zijn.
Informatie:
Om onze taak zo goed mogelijk uit te voeren is informatie verzamelen bijzonder belangrijk. Vanuit de
PKN worden daarvoor diverse mogelijkheden geboden. Wij lezen de Diakonia, Vandaar en de
Nieuwsbrief van Kerk in Actie. Verder zijn er de websites van de PKN en van Kerk in Actie. We volgen
het nieuws en de kranten, verder maken we gebruik van internet en bezoeken we vergaderingen van
het Werkverband en de Classicale Zendingscommissies. Voor de plaatselijke situatie is het bezoeken
van de blokvergaderingen een mogelijkheid om aan informatie te komen.
Taken van het college van Diakenen:
•

Het College van Diakenen stuurt een afgevaardigde naar de volgende vergaderingen:
*Classis Heerenveen (bij roulatie)
* Classicaal en Diaconaal Werkverband
* Classicale Zendingscommissie

* blokvergaderingen

•

Heilig Avondmaal

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is ervan oudsher een belangrijke rol voor de
diakenen. Diaken betekent van oorsprong “Tafeldienaar”. Het breken van het brood staat
symbool voor het samen delen. De avondmaal collecte is dan ook een diaconale collecte. Vooraf
wordt een doel bepaald en dit doel wordt van tevoren bekend gemaakt aan de gemeente.
Wanneer daar behoefte aan is kan er een avondmaalsviering plaats vinden op locatie. Omdat het
belangrijk is de kinderen te betrekken bij de viering van het Heilig Avondmaal en hen daarin te
onderwijzen is er een draaiboek aanwezig wat het kindertafeldekken beschrijft. Dit
kindertafeldekken wordt georganiseerd op de zaterdag voor de viering van het Heilig Avondmaal
bij belangstelling daarvoor. Voor de viering van het Heilig Avondmaal is er een protocol wat
gevolgd wordt.

•

Inzamelen van de gaven

De ingezamelde gaven worden verdeeld over Diaconaat wereldwijd, Diaconaat
landelijk/provinciaal en Diaconaat plaatselijk. Samen met de jaarlijkse brief voor de kerkelijke
bijdrage krijgen de gemeenteleden ook een brief voor een bijdrage voor de Zending en
Evangelisatie. Uit het collecterooster van Kerk in Aktie maken wij een keus voor de deurcollectes
en soms kiezen we hieruit voor de eerste collecte. De Provinciale bijdragenadvieslijst is leidend
voor onze provinciale en regionale giften. Plaatselijke giften toetsen we aan de criteria die te
vinden zijn in de bijlage.
Het college van diakenen werkt met een begroting en geeft inzicht in haar uitgaven middels een
jaarrekening welke tijdens een gemeenteavond gepresenteerd wordt. Ook de zendings- en
evangelisatierekening wordt tijdens de gemeenteavond gepresenteerd.
Elk jaar wordt er in samenwerking met het college van kerkrentmeesters en de administrateur
van dit college een collecterooster opgesteld. Het opstellen van een jaarlijks collecterooster is
een verplichting vanuit de kerkorde. Plaatselijke afspraken zijn dat er 6 collectes voor de
taakgroep jongeren worden ingeroosterd en 10 deurcollectes waarvan de opbrengst bestemd
zijn voor doelen van het landelijk collecterooster. Op de Bijbelzondag wordt er gecollecteerd voor
het NBG. Op de zendingszondag (in de 40-dagen tijd) is het doel van de 1e collecte voor de
zending. De oudejaarscollecte is een kerkelijke collecte. Tijdens de stille week is de collecte die
gehouden wordt op Witte Donderdag tijdens het Avondmaal voor de diaconie.

•

De gemeente stimuleren een “Diaconale Gemeente” te zijn

Wij willen zoveel mogelijk gemeenteleden activeren ons te helpen. Te denken valt dan aan
bijvoorbeeld het rondbrengen van de Elisabethbode of de Open deur en het ondersteunen van
acties. Diaconie is meer dan alleen het inzamelen en verdelen van geld, diaconie heeft ook

betrekking op het delen van tijd en kwaliteiten. Kerk in Aktie is daarbij een belangrijke
informatiebron.
Wij willen de gemeente voorlichten over diaconale thema’s. Te denken valt aan het geven van
voorlichting over hulpverleningsinstanties en het eventueel daarnaar doorverwijzen. Sociale
vraagstukken zoals armoede of het duurzaam omgaan met de schepping kunnen we op deze
manier onder de aandacht brengen. Daarvoor maken we gebruik van de nieuwsbrief, het
kerkblad, toelichting collectedoelen tijdens de kerkdienst en meewerken aan de voorbeden.
Publicatie in de dorpskrant “de Hoarnekrite” behoort ook tot de mogelijkheden.
Eénmaal per jaar is er een zendingszondag waaraan wij meewerken. Dit om het diaconale thema
zending onder de aandacht te brengen.
Vergaderfrequentie
Het College van Diakenen vergadert minimaal 6 keer per kalenderjaar.
Overige taken:
•

Opnemen van de kerkdiensten en zorg dragen voor de verspreiding en zorg dragen voor
publicatie op de website.

•

Bijwonen van rouw- en trouwdiensten

Speerpunten 2016-2020
•

Het opzetten van een zelfstandige zendings- en evangelisatiecommissie

•

Meer invulling geven aan en het ontwikkelen van het meewerken aan de voorbeden tijdens
de kerkdienst

•

Ontwerpen en ontwikkelen van een welkomstkaart voor nieuwe inwoners van de dorpen

Criteria ter beoordeling van verzoeken plaatselijke, diaconale steun
Heeft het werk een diaconale doelstelling?
Is het werk van voldoende kwaliteit en levensvatbaar?
Is er volledig inzicht in de financiën?
Is er een beroep gedaan op de overheid en fondsen?
Kunnen we, behalve financieel, ook op andere wijze betrokken raken?

