
 
Bijgewerkt op 8-1-2021 
 

 
 

 

 

PKN Surhuisterveen - Boelenslaan 
 

Beleidsplan Diaconie 
2019 - 2020 



 
Inhoudsopgave               Pagina 

  
 a. Toelichting          3 

 b. Voorwoord          3 
  

 I. Missie 
 a. In genade geroepen tot dienst       4 

 b. Waarom diaconaal beleid        4 

 c. Doelstelling diaconaat        4 
            4 

  
 II. Werk in uitvoering 

 a. Maatschappelijke zorg binnen en buiten de gemeente        5 

 b. Activiteiten binnen de gemeente       5 
 c. Samenwerking ZWO         6 

            6 
 d. Overige activiteiten         7 

 
 III. Bijlagen          7 

  

 



Toelichting 

 

Dit beleidsplan bevat de missie en een overzicht van de diaconale taken van de Diaconie van de 
Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Het bevat eveneens een aantal bijlagen, waarin 

de praktische werkwijze bij bepaalde taken wordt uitgelegd. 

 

 

Voorwoord 
 

Broeder, zuster, beste mede-diaken. Voor je ligt de editie van het beleidsplan 2019-2020. 
 

Dit naslagwerk mag een leidraad zijn bij de werkzaamheden en activiteiten die op je pad komen 

gedurende je ambtsperiode. 
 

De uitdaging voor ons als diakenen ligt niet in het juist uitvoeren van de werkzaamheden zoals 
beschreven in procedures en draaiboeken, maar in het luisteren naar wat leeft in onze (kerk) 

gemeenschap en het geven van ondersteuning aan hen die dat nodig zijn. 
 

Als gevolg van veranderingen in overheidsbeleid en onze maatschappij, zal de rol van de Diaconie de 

komende jaren wijzigen en in belang toenemen. Nu is de Diaconie nog stilletjes op de achtergrond 
werkzaam. Waarschijnlijk zal ook dat de komende jaren veranderen en zullen we onze stem 

duidelijker moeten laten horen in de maatschappij. Ogen, oren en handen gericht op ondersteuning 
van de mensen in onze kerk en dorpsgemeenschap, die het op eigen houtje niet redden in deze 

veranderende omgeving, daaraan zullen we meer en meer inhoud moeten geven. 

 
Dat we deze uitdaging met elkaar en vanuit de kracht van ons geloof vorm en inhoud mogen geven. 

Niet alleen, maar samen. 
 

 

Voorzitter Diaconie 
 



I. MISSIE 

In genade geroepen tot dienst 

Als Diaconie van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan weten wij ons geroepen om in 
deze dynamische wereld een plaats te zijn waar mensen kunnen schuilen en willen wij daar waar 

nodig mensen die zich verdrukt voelen, of anderszins in nood verkeren, hulp bieden. Daarbij gaat 
onze aandacht niet alleen uit naar hen die lid zijn van onze gemeente, maar naar allen, ongeacht 

geloof, afkomst, huidskleur of geaardheid. Jezus Christus is in de wereld gekomen om te dienen. Hij is 
ons inspirerend voorbeeld voor het tonen van naastenliefde, voor het verlenen van barmhartigheid, 

zonder selectie vooraf.  

 

Waarom diaconaal beleid 

De wereld verandert in hoog tempo: veel mensen kunnen de ontwikkelingen niet bijhouden, anderen 
worden slachtoffer van de toenemende armoede, natuurrampen, milieurampen, toenemende agressie 

en de individualisering van de huidige maatschappij. Daarbij is er behoefte aan steun, zorg, een 

rustpunt, herkenning en erkenning. Om goed op de behoefte te kunnen inspelen is er diaconaal beleid 
met afspraken binnen onze Diaconie en met andere diaconieën, maatschappelijk werk, gemeentes en 

overige instanties. 

 

Doelstelling diaconaat 

Wij willen als Diaconie samen met onze gemeente, en waar nodig met anderen, werken aan het 
bevorderen van een wereld van gerechtigheid, vrede en heelheid in onze directe omgeving en daar 

buiten. Dit doen wij door de dienst van barmhartigheid, vanuit Zijn liefde en genade, binnen de kerk 
en daar buiten. 

 

 



II. Werk in uitvoering 

Maatschappelijke zorg binnen en buiten de gemeente 

De Diaconie van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan werkt rond de thema’s 

‘Omzien naar Elkaar’ en ‘Voedselbank’ samen met de Diaconie van de CGKV Surhuisterveen en met de 
Doopsgezinde Gemeente te Surhuisterveen. Gezien de toenemende armoede in Nederland, die ook 

merkbaar is in onze omgeving, wordt deze taak steeds belangrijker. Sinds 2011 wordt door de 
genoemde diaconieën, voorafgaand aan de kerstnachtdienst, een maaltijd voor de cliënten van de 

Voedselbank georganiseerd. Af en toe wordt een collecte voor de Voedselbank georganiseerd. 
Daarnaast wordt in de hal van De Flambou wekelijks middels een mand voedsel ingezameld t.b.v. de 

Voedselbank. Ook tijdens de Dankdag voor gewas en arbeid worden gemeenteleden gevraagd om 

etenswaren mee te nemen. Van ons allen wordt verwacht dat wij met een signalerend oog en oor in 
onze omgeving staan. Hierbij speelt de Individuele Hulp Commissie (IHC) een rol. Binnen de Diaconie 

is expertise op het gebied van individuele hulpverlening. Door de WMO is samenwerking met de 
gemeentelijke overheid van belang. Hoe deze samenwerking vorm krijgt zal zich in de komende jaren 

moeten bewijzen. De Diaconie heeft een vrijwilligersdatabank, waarvoor zich tot nu toe slechts enkele 

gemeenteleden hebben aangemeld. Wij zoeken mensen die klussen kunnen uitvoeren voor hen die 
dit, om welke reden dan ook, tijdelijk niet kunnen. Naast dit werk voor de naaste in onze nabije 

omgeving is er de zorg voor de verre naaste. Hieraan wordt vorm gegeven door acties bij rampen, 
door projecten in de Derde Wereld onder de aandacht te brengen, met name projecten die worden 

aangedragen middels Kerk in Actie. De Diaconie bedient jaarlijks bij een activiteit in het Lichtpunt. In 

samenwerking met de ZWO wordt regelmatig een collecte georganiseerd voor doelen in de Derde 
Wereld en/of rampenacties. Jaarlijks zet de Diaconie zich in voor de jaarlijkse inzamelactie van Dorcas. 

 

Activiteiten binnen de gemeente 

Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken bestaat de mogelijkheid een 
kerkradio te huren, voor een beperkt bedrag per maand. Deze mensen wordt wekelijks een liturgie 

bezorgd door de sectordiaken. Waar nodig worden gemeenteleden thuis bezocht. De Diaconie 
verzorgt jaarlijks activiteiten voor ouderen (73+; gezellige middag in het voorjaar en een 

kerstmaaltijd). In samenwerking met vrijwilligers (waaronder Ons Groot Gezin) wordt ter vervanging 
van de kerstattentie gezocht naar een andere invulling voor oudere gemeenteleden, langdurig zieken 

en alleenstaanden. Tevens worden kaarten vanuit de Diaconie verzonden naar zieke gemeenteleden. 

Bij de eredienst bestaan de diaconale taken uit de voorbereiding en de bediening bij het Heilig 

Avondmaal en het collecteren. Hierbij wordt incidenteel een presentatie rond het doel van de collecte 
gehouden. Diakenen die dienst hebben bij het Heilig Avondmaal komen op zondagochtend om 8.30 

uur bijeen om alles in gereedheid te brengen. De avond vooraf aan het avondmaal wordt de tafel 
gedekt. De volgende ochtend wordt de tafel verder in gereedheid gebracht. 

Ook bij huwelijksdiensten wordt gecollecteerd. Bij ‘t Suyderhuys wordt bij het avondmaal bediend. De 
Diaconie assisteert jaarlijks in het Lichtpunt bij de middagviering en aansluitende maaltijd. 

Voorts bestaat er de mogelijkheid voor het vieren van het Heilig Avondmaal aan huis, voor hen die 
langere tijd geen van de vieringen kunnen bijwonen.     

Aspecten van het diaconale werk worden regelmatig gepubliceerd in Kruispunt. Daarnaast worden 
regelmatig artikelen van maatschappelijke organisaties in Kruispunt en op de website gepubliceerd 
(Interzorg, vakanties met zorg, etc.). 

Behoudens de voorzitter, secretaris en penningmeester hebben alle diakenen een sector onder hun 
hoede. Tevens hebben alle diakenen zitting in één of meer commissies/besturen. Diakenen helpen bij 
de jaarlijkse oliebollenactie, ten behoeve van de kerk, of voor een ander goed doel. 

  



Samenwerking ZWO 

Een commissie die onder de verantwoordelijkheid valt van de Diaconie is de ZWO. De ZWO is een 
zelfstandige commissie, waarin twee diakenen zitting hebben. De ZWO heeft het werelddiaconaat als 

doel. 

De ZWO voert hierbij de volgende taken uit: 

 Organisatie werelddiaconaat zondag 

 Organisatie zomer- en winterbusjes 

 Ondersteuning wereldwijde goede doelen 

 Ondersteuning adoptiekinderen 

 Ondersteuning van de Stichting Pikulan 

 Regelen van de Paasgroetactie 

 

 

 

 

 

 

 



Overige activiteiten 

De Diaconie vergadert iedere derde woensdag van de maand, behalve in de maanden juli en 

augustus. Notulen van de vergadering worden verzonden aan het Breed moderamen van de 
Kerkenraad. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in De Bining. 

Voorafgaand aan de vergadering vergadert het Dagelijks Bestuur vanaf 19.15 uur. 

De Diaconie bezoekt de classisvergaderingen. Beleidszaken worden doorgesproken in de halfjaarlijkse 
kringvergadering van diaconieën in de regio, 2 van onze diakenen wonen deze vergaderingen bij. 

Incidenteel wordt de landelijke Diaconale Dag in Utrecht bezocht. 

Er wordt beheer gevoerd over de financiën en de onroerende goederen. Jaarlijks worden een 
begroting en een financieel verslag opgesteld. 
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(30 april 2020: De bijlagen zijn niet opgenomen) 


