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Slogan: Dienen, Delen en Doen 

 

 

 

 

Prachtig verwoord in de volgende woorden: 

Ik wil jou van harte dienen, en als Christus voor je zijn  
Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis 
Al mijn leeftocht met je delen, tot de reis ten einde is. 
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H1 Inleiding 

Als diaconie hebben we besloten om het oude beleidsplan te herschrijven. Niet om het oude daarmee 

onder te waarderen maar om een poging te doen dicht bij de gemeente te komen en de gemeente ook 

mee te nemen in de diaconale zaken die onze gemeente aangaan. 

Terwijl we bezig zijn speelt er veel in onze wereld. Wie denkt er niet aan de oorlog in de Oekraïne, de 

grote vluchtelingenstroom in de wereld, de verandering van het klimaat met de vele gevolgen van 

dien, dichtbij en ook ver weg. De wereld is complexer geworden en vraagt voortdurend om 

oplossingen.      

Misschien raakt u dat ook wel en houdt het u bezig. Hoe zal het gaan en waar zullen mijn kinderen en 
kleinkinderen allemaal mee te maken krijgen? In wat voor wereld groeien ze op en is er in die wereld 
nog plek voor God en zijn heilzame geboden? Is er ruimte en visie voor echte aandacht voor elkaar 
zodat we oprechte interesse voor elkaar hebben en zo functioneren als gemeenschap (de gemeente 
als lichaam van Christus, 1Kor.12) 

Wij verlangen vorm te geven aan diaconaat, gehoorzaam aan Gods heilzame geboden, in de actuele 

context van Wilnis, in de lijn van ons voorgeslacht, deel uitmakend van de Protestantse Kerk in 

Nederland en in gemeenschap met de Gods wereldwijde kerk. We bidden, dat de Heilige Geest ons 

zal leiden en ons zal vormen naar het beeld van onze Heere Jezus Christus, om te groeien in 

dienstbetoon en in liefde aan onze naaste. 

 

 

Het college van diakenen 

Tonnie Meijers - voorzitter 

Koos Bos – penningmeester 

Peter de Leeuw – ad interim secretaris 

1 vacature diaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H2 Bijbelse Basis 

 

Vanuit de bijbel worden we opgeroepen om onze naasten lief te hebben, en zorg te dragen juist voor 

hen die bescherming en ondersteuning nodig hebben. 

 

Hiertoe zijn diakenen aangesteld die vol van geloof zijn en zich willen laten leiden door de Heilige 

zoals de Bijbel ons aanreikt in Handelingen 6 vers7: zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit 

uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van Wijsheid, die wij 

voor deze noodzakelijke taak aanstellen.   

 

Deze diakenen weten zich geroepen tot: 

- De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 

- De dienst aan de Tafel van de Heere;  

- 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 met betrekking tot sociale vraagstukken en het 

aanspreken van de overheid en de samenleving; 

- En zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in of vanwege de meerdere 

vergaderingen. 

 

Dit alles in navolging van Jezus Christus als voorbeeld.  

 

 

 

  



H3 Binnenlands Diaconaat 

 

Afgelopen jaren zien we dat de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Ook zien we de noden 

om ons heen zich voordoen op meerder maatschappelijke terreinen en komen in meerdere lagen van 

de bevolking voor. Dit geldt voor het gehele diaconaat. Dit verlangt een diaconaal handelen dat gericht 

is op het acteren op wisselende omstandigheden. 

 

Daarnaast hebben we de afgelopen decennia ook wel bewegingen gezien vanuit de landelijke 

overheid waarbij de hulpverlening meer gedecentraliseerd wordt. Dit komt de ondersteuning van de 

doelgroep ten goede. Een andere trend die we zien is de steeds ingewikkelder wordende regelgeving 

vanuit overheidsinstanties die voor een steeds groter groep mensen als belemmerend wordt ervaren. 

Hulp wordt verstrekt zonder onderscheid van ras, aard, religie of geslacht kortom aan onze naaste. 

 

H. 3a Hulpverlening binnen de eigen gemeente. 

 

Vormen van ondersteuning: 

 

- Financiële ondersteuning 

De verantwoording van de financiële ondersteuning vanuit de diaconie ligt bij het college van 
diakenen. De financiële ondersteuning is erop gericht om de hulpvrager bij te staan in zijn/ haar 
financiële positie met het oog op een terugkeer naar het zelfstandig beheren van de financiën. Daarbij 
kan ook worden doorverwezen naar geschikte instanties met meer expertise. Aanbevolen wordt, in 
directe samenhang hiermee ook de inzet van ondersteuning door een derde zoals een 
schuldhulpmaatje of buddy coach te stimuleren.  
 
Financiële ondersteuning kan bestaan uit het verstrekken van een gift en het verstrekken van een 

lening. 

 

- Materiele ondersteuning 

Materiële ondersteuning betreft het verstrekken van goederen en materialen van reële waarde. 

Het verlenen van financiële en/of materiële ondersteuning wordt schriftelijk vastgelegd. Financiële 

transacties in deze verlopen volledig via de bancaire administratie van de diaconie. 

 

- Ondersteuning bij formaliteiten 

Deze vorm van ondersteuning is de laatste jaren toegenomen. De zaken die hieronder kunnen vallen 

zijn zeer divers. Een belangrijk punt hierin is de verantwoordelijkheid van de betrokken hulpverlener 

om zorgvuldig om te gaan met toenemende bevoegdheden. Bij toenemende bevoegdheid wordt dit 

voorgelegd aan het college van diakenen. Zo nodig besluit het college het 4 ogen principe toe te 

passen. Indien een hulpvraag daartoe aanleiding geeft kan het college personen met specifieke 

deskundigheid inschakelen buiten het college van diakenen. 

 

Besluit tot hulpverlening 

Hulpverlening, zowel financieel, materieel als immaterieel, kan worden overwogen na aanvraag bij de 

diaconie, maar ook op eigen initiatief van de diaconie. In eerste instantie wordt de hulp geboden aan 

natuurlijke personen. Zo nodig wordt vooraf aan de hulpvraag bij betrokkene nader geïnformeerd naar 

de financiële /materiele situatie. 

 

H. 3b Hulpverlening buiten de eigen gemeente. 

Hulpverlening buiten de eigen gemeente zal voornamelijk plaatsvinden door middel van ondersteuning 

van de daarvoor bestemde instellingen en organisaties 

 

 

 

 

 



H4 Buitenlands Diaconaat 

H4a Hulpverlening buiten de eigen gemeente 

 

Buiten de kerkelijke gemeente zal diaconale hulp in binnen- en buitenland in principe worden verleend 

via erkende instellingen en organisaties die handelen vanuit Gods Woord. Naast het verlenen van 

noodhulp zal de diaconie zich vooral richten op duurzame verbetering van leefomstandigheden van de 

hulpbehoevende naaste. Denk hierbij vooral aan onderwijs en middelen om mensen te leren in hun 

eigen onderhoud te voorzien. 

 

Waar hulp nodig is en geen instanties ter plaatse zijn om adequaat hulp te verlenen vanuit Christelijke 

waarden, kunnen ook andere instanties worden gesteund die deze noodhulp verstrekken. 

 

H4b Dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld 

 

Diaconaat vraagt ook een open oog voor een eerlijke en rechtvaardige wereld. Van nature wordt de 

mens gedreven door begeerte en hebzucht. Ondanks maatschappelijke gezagsstructuren worden 

groepen mensen daardoor verdrukt, onderdrukt of ernstig benadeeld ten koste van anderen. Vanuit de 

Bijbelse oproep om elkaar lief te hebben zoals wij onszelf liefhebben, wil de diaconie naar vermogen 

deze mensen bijstaan of laten bijstaan.  

 

H4c Bijzondere relatie 

Sinds 2011 mag onze gemeente een bijzondere relatie hebben met de broeders en zusters van de 

Redeemned Gospel Church in Nairobi. We weten ons verbonden en zo mag werelddiaconaat binnen 

onze gemeente een bijzondere vorm hebben waarin de wederkerigheid ook een plek heeft. 
Samen met de Umoja taskgroep wordt vormgegeven aan deze bijzondere vorm van diaconaat. 

 

H4d Noodhulp 

De realiteit is dat er elk jaar rampen plaats vinden in de wereld die niet voorzien zijn. We willen daar 

nadrukkelijk aandacht aan geven door vrije ruimte te houden op het collecterooster. Veelal wordt de 

noodhulp verleend via het cluster van de christelijke noodhulp. 

 

 

  



 

H5 Financiën 

 

H5a Inzameling van financiële middelen en goederen. 

Financiële middelen kunnen worden verkregen door: 

- Inzameling tijdens de eredienst 

- Inzameling tijdens de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal 

- Inzameling bij de uitgang van de kerk 

- Inzameling tijdens bezoeken bij hen die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken. 

- Anderszins ter beschikking gestelde contanten (giften, legaten) 

- Baten uit roerende of onroerende bezittingen van de diaconie 

De diaconie behoud zich het recht voor om een gift /donatie niet te aanvaarden en in overleg met de 

gever deze terug te storten dan wel en andere bestemming te geven. Dit in overleg met het gehele 

college van diakenen.   

Gemeenteleden die op eigen initiatief anderen ondersteunen moedigen we ten zeerste aan. Diaconale 

ondersteuning hierin wordt indien gewenst geboden.    

 

 

H5b Besteding financiële middelen 

Tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten, zal de diaconie de ontvangen financiële middelen 

als volgt verdelen: Binnen de eigen gemeente/ nationaal ca. 30% en 70% internationaal. 

 

- Bestedingen voor diaconale doeleinden 

Jaarlijks wordt door de diaconie een begroting opgesteld voor het komende jaar. Het collecte rooster 

is de basis voor de begroting. In het collecte rooster worden instellingen en organisaties opgenomen 

die passend zijn bij de identiteit van de Hervormde gemeente Wilnis. Uitgangspunt is een 

evenwichtige verdeling van de collecten over de diverse aandachtsgebieden van de diaconie 

(armoede/ noodhulp/ sociale problematiek maar ook binnenlandse doelen en buitenlandse doelen). Dit 

wordt jaarlijks beoordeeld. Daarnaast worden relatief kleine giften aan diverse organisaties in de 

begroting opgenomen. De diaconie informeert de gemeente over diaconale collecten en giften om de 

betrokkenheid van de Hervormde gemeente te Wilnis bij de verschillende vormen van diaconale nood 

en het werk van betrokken instellingen te bevorderen (zowel op materieel gebied als op 

geloofsbeleving).   

Bij zaken en omstandigheden die niet begroot zijn, wordt naar bewind van zaken gehandeld.  

  



 

- Bestedingen voor niet-diaconale doeleinden 

De diaconie zal de kosten voor, en de bijdrage aan niet-diaconale doeleinden tot een minimum beperken 

daar andere organen daarin behoren te voorzien. Zaken die wel onder de verantwoording van de 

diaconie behoren als roerende en onroerende zaken worden naar behoren onderhouden wat inhoudt 

dat daar ook kosten voor gemaakt worden. Daarnaast kent de diaconie de jaarlijkse verplichte 

afdrachten aan kerkelijke instanties.   

Verder ondersteunt de Hervormde gemeente te Wilnis instanties die niet van diaconale aard zijn en ook 

niet op het gebied van zending opereren. Dit gebeurt via het fonds bijzonder Christelijke doeleinden. Dit 

fonds wordt gevoed door gelijke bijdragen uit de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters. 

De kerkenraad besluit op basis van een gezamenlijk voorstel van beide colleges over de besteding. 

H5c Diaconaal vermogen 

De diaconie probeert een algemene reserve van ca. € 15.000 in liquide middelen te handhaven. De 

hoogte van de algemene reserve wordt iedere beleidsperiode weer beoordeeld. Indien de algemene 

reserve beduidend hoger is dan het hierboven genoemde bedrag, dan zal de diaconie jaarlijks proberen 

in te teren (maximaal € 2.000 per jaar) op de algemene reserve. Over diaconaal vermogen in roerende 

en onroerende goederen wordt naar bevind van zaken gehandeld. Mocht door onvoorziene 

omstandigheden de algemene reserve niet toereikend zijn, dan wordt er een beroep op de gemeente 

gedaan. Gezien het feit dat we als gemeente van Christus aan elkaar zijn gegeven mogen we ons 

vertrouwen uitspreken dat God door middel van de gemeente hierin voorziet. Indien de diaconie door 

onvoorziene omstandigheden een fors vermogen (bv 1x het eigen vermogen) toekomt zal hiervoor een 

apart bestedingsplan voor worden opgesteld. 

 

H5d Verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden 

De diaconie stelt jaarlijks een jaarrekening en een begroting op volgens richtlijnen van de PKN. De 

jaarrekening wordt beoordeeld door een kascontrole commissie die bestaat uit minimaal twee 

deskundige gemeenteleden. Hierna wordt de jaarrekening vastgesteld door de kerkenraad, en voor de 

leden van de eigen gemeente ter inzage gelegd. Hiervan wordt tijdig mededeling gedaan via het 

plaatselijk kerkblad. Met de begroting wordt goedkeuring gevraagd voor het te voeren financiële beleid 

over het volgende jaar. Ook de begroting wordt vastgesteld door de kerkenraad en wordt ter inzage aan 

de gemeente voorgelegd 

H5e Administratie van financiële middelen 

Van alle financiële middelen (via diverse geldstromen) die de diaconie op enige wijze ontvangt of 

besteedt, wordt een sluitende administratie bijgehouden. Gelden die via de zendingsbussen, kerkradio 

en diverse acties worden ingezameld worden geadministreerd in de jaarrekening van de diaconie.  De 

penningmeester is verantwoordelijk voor het voeren van deze administratie en draagt zorg voor een 

optimale transparantie naar diaconie, kerkenraad en gemeente. De benodigde betalingen worden 

geaccordeerd door een 2e diaken al vorens tot betaling wordt overgegaan.  

 

  



H6 Organisatie en Structuur  

H6a Structuur van de diaconie.  

Het college van diakenen bestaat uit 4 diakenen die de functies vervullen van voorzitter, secretaris, 

penningmeester en algemeen lid 

Het college van diakenen maakt deel uit van de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Wilnis en 

handelt binnen de kaders van de kerkorde. 

H6b Diaconievergaderingen 

De diaconie vergadert ten minste 6 maal per jaar, zo mogelijk met het voltallige college. 

 

Agendapunten 

Tijdens de vergaderingen komen in ieder geval de volgende agendapunten terug: 

 

• Bijbelse bezinning op het diaconaat 

• Hulpvragen die binnen zijn gekomen  

• Lopende acties in diverse vormen 

• Noden in de gemeente en nabije omgeving 

• Aandacht voor de ouderen 

 

Besluitvorming in de vergadering 

Besluiten worden vastgelegd in de notulen. De notulen worden vastgesteld en worden gedeeld met de 

gehele kerkenraad. 

 

Voor besluitvorming is een meerderheid nodig van de stemmen. 

 

Uit privacyoverwegingen zullen in deze notulen nooit namen, initialen, adressen of andere aanduidingen 

vermeld worden van individuele personen die giften geschonken of hulp ontvangen hebben. Dergelijke 

vermeldingen kunnen wel in het archief als aanhangsel bij de notulen worden toegevoegd maar zullen 

niet worden gepubliceerd. 

 

Besluitvorming buiten de vergadering  

Buiten diaconievergaderingen kunnen besluiten alleen worden genomen met algemene stemmen. 

Uitzondering hierop vormen besluiten tot hulpverlening welke niet kunnen wachten tot de eerstvolgende 

vergadering. Besluitvorming via communicatiemiddelen als whatsapp verdient niet de voorkeur. 

 

H6c Diverse werkgroepen 

 

Binnen onze actieve dorpsgemeente zijn we dankbaar voor alles wat er is. Diverse commissies en 

werkgroepen zijn actief zoals de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat, de taskgroep Umoja, 

het ouderenbezoekteam, de jeugdraad en de wijkteams. De diakenen nemen hieraan deel. De 

onderlinge taakverdeling wordt in de diaconie vastgesteld, waar nodig in overleg met de gehele 

kerkenraad. Van belang is het om de verbinding te blijven zoeken met de diverse geledingen om zo 

dienstbaar te zijn aan de naaste dichtbij en ver weg. 

 

H6d bovenplaatselijke verbanden 

 

Al geruime tijd participeren we in het diaconaal platform de Ronde Venen  

  



H7 Plannen en Ontwikkelingen 

Dankbaar zijn we voor alles wat er mag gebeuren binnen de gemeente. Tegelijk zien we dat de vorige 
beleidsperiode zich gekenmerkt heeft door onderbezetting en corona waardoor er aan zaken 
onvoldoende aandacht is besteed of we achterhaald zijn door de actualiteit. Dit geeft aan de ene kant 
een gevoel van er had meer gekund en tegelijk geeft het een gevoel van diepe afhankelijkheid van onze 
Heere. 
 
 
Voor de komende periode hebben we de volgende beleidsvoornemens 
 

• Functieprofielen maken van de rollen binnen de diaconie 

• Stand van de algemene reserve beoordelen in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen  

• Nadrukkelijk de verbinding zoeken met de diverse geledingen binnen onze gemeente 

• Bezinning op de vraag hoe we omgaan met grote projecten naast de bestaande initiatieven 

• Nadenken over verantwoord omgaan met het huidige en toekomstige stil vermogen. 

• De diaconale toerusting van de gemeente een prominentere plek geven  

• Kritischer kijken naar begroting en collecterooster wie we wel en niet steunen. 

• Bezinning op gerechtigheid. 
 
  


