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1. Voorwoord 
 
Als Jezus in Mattheus 25 spreekt over Zijn wederkomst en Zijn zitten op de troon van Zijn heerlijkheid 
lezen we de woorden: “voor zover u dit aan een van de geringste broeders hebt gedaan hebt u dit 
aan Mij gedaan.” Jezus identificeert zich hier met de geringste van de broeders. Juist in het moment 
van het eindoordeel blijkt, dat vergeten groepen kernen zijn waar het om gaat.  
Over vergeten groepen lezen wij ook in Handelingen 6. Griekse weduwen worden in het dagelijks 
dienstbetoon over het hoofd gezien. Zij worden vergeten omdat de apostelen tijd te kort komen. 
Hun taak is de gemeente bij God brengen en het Woord te bedienen. Een dagtaak, waardoor er geen 
tijd meer is om de maatschappelijke zorg van de gemeente op zich te nemen. Daarvoor worden 
diakenen aangesteld. Diakenen die de zorg krijgen voor deze mensen. Zorg voor de geringsten, maar 
ook zorg voor hen die vanwege maatschappelijke problematiek een roep om hulp laten klinken. 
 
In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt deze zorg als volgt omschreven: 

- 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. 

 
Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale 
opdracht elders in de wereld. 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. 
 
De diaconie van de Hervormde Gemeente Wierden wil hier volop aan werken en zich inzetten door 
dienstbetoon aan onze medemens dichtbij en ver weg. 
 
Een beleidsplan wil niets anders zijn dan een stuk gereedschap, een middel om de Bijbelse opdracht 
tot dienstbetoon praktisch te vertalen naar de tijd waarin we nu leven. Het wil de basis vormen op 
grond waarvan het diaconale werk wordt uitgevoerd en beslissingen worden genomen. 
 
Veel werk ligt te wachten. Hoogste prioriteit mag zijn ons gebed, dat niet door onze organisatie, 
maar door de Heilige Geest jongere en oudere gemeenteleden en rand- en onkerkelijken in onze 
omgeving geraakt worden door het Evangelie. We mogen de Heere danken voor Zijn zegeningen die 
Hij geeft. Daarnaast dienen wij elkaar te stimuleren in het (samen) bidden voor de opbouw van Gods 
Koninkrijk. Bidden om inzicht te krijgen in de nood van deze wereld en wat wij daarin kunnen en 
mogen doen. 
 
Het beleidsplan 2022-2026 is vastgesteld in de diaconie-vergadering van 8 november 2022. 
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2. Diaconale uitgangspunten 
 
‘De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 
helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.’ (Kerkorde PKN).  
 
De diaconie wil zich bezinnen op haar roeping om zo tot een goede invulling te komen van de 
diaconale uitgangspunten voor de Hervormde Gemeente Wierden. Kernbegrippen hierbij zijn: 
‘helpen wie geen helper heeft’, barmhartigheid, wederkerigheid, getuigen van gerechtigheid, 
samenwerking. 
 

2.1. ‘Helpen wie geen helper heeft’ 
Bovenstaand credo is al lang het credo van de diaconie. Het drukt heel krachtig uit hoe de diaconie 
haar taak ziet. Ons doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, die geen eigen 
middelen tot hun beschikking hebben en ook geen of onvoldoende netwerk om zich heen hebben. 
Dit kunnen mensen in financiële problemen zijn, maar ook ouderen die eenzaam zijn of mensen met 
een beperking. Via collecten in de zondagse diensten zamelen wij geld in om dit vervolgens op een 
verantwoorde wijze uit te geven aan het diaconale werk. Er worden veel aanvragen gedaan, door 
mensen zelf of door diakenen die in contact zijn gekomen met iemand met een hulpvraag. Altijd 
wordt gekeken en afgewogen welke hulp in dat specifieke geval nodig is. Hierbij proberen we gelijke 
gevallen zo gelijk mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere situatie om een eigen afweging. De 
diaconie kan geen structurele hulpverlenen, maar zal altijd een bepaalde termijn afspreken en er 
ondertussen aan werken dat mensen weer zelfstandig verder kunnen. 
We willen geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen 
komen te staan. 
 
De diaconie is er voor iedereen, niet alleen voor kerkleden. Ook niet-kerkleden kunnen in geval van 
nood een beroep op ons doen. Voor niet-kerkleden geldt dat de hulpvraag zal worden besproken 
binnen de diaconie; dat er doorverwezen kan worden naar andere organisaties of stichtingen, ook is 
er een samenwerkingsverband tussen verschillende kerken, de trio-diaconie. 
 

2.2. Barmhartigheid 
Barmhartigheid is de vertaling van het woord ‘chesed’ (Oude Testament). Dit woord kan vertaald 
worden met goedheid, trouw, weldadigheid, solidariteit en barmhartigheid. Het doen van 
barmhartigheid komt niet voort uit een opwelling, maar het is een vorm van trouwe bijstand. 
Barmhartigheid is iets wat gedaan wordt. We voelen ons niet alleen bewogen, maar ook betrokken, 
verbonden met de ander en vooral verantwoordelijk voor de ander en daar handelen we naar. We 
mogen delen van wat ons geschonken is. Dat betekent dat we niet te zuinig of beperkend moeten 
zijn. Mensen moeten vaak enige schroom overwinnen voordat zij hulp vragen, dit gebeurt niet 
lichtvaardig. We vertrouwen er in principe op dat iemand een eerlijk beeld van zijn of haar situatie 
schetst. Zoveel mogelijk mensen willen we een kans bieden op financiële bijstand, een werkvakantie 
(jongeren) of ouderenreis. We moeten verantwoord met onze middelen omgaan en daarom enige 
controle uitoefenen. Al is het zeker zo dat we liever een keer te veel geven uit naïviteit, dan iemand 
onterecht afwijzen uit wantrouwen. 
 
 

2.3. Getuigen van gerechtigheid 
In het ambt van diaken kunnen we getuigen van gerechtigheid door goed te doen aan eenieder die 
dit nodig heeft in woord (sprekend getuigen) en daad (zichtbaar getuigen). 

- Getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 
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- In de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is. 

- Het oplossen van sociale, economische en/of maatschappelijke noden. 

- Waar sprake is van onrecht, Gods gerechtigheid daar tegenoverstellen. 

- Zorg voor de schepping, en zorgvuldig met haar om te gaan. De diaconie wil hiervan getuigen en 

streeft naar duurzaamheid. 

- Beter evenwicht tussen geld verdienen, de waardigheid van mensen te bewaren en respect voor 

onze natuurlijke omgeving. 
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3. De organisatie  
 

3.1. Samenstelling en verantwoordelijkheden 
Sinds 1 januari 2022 is er binnen de Hervormde Gemeente Wierden geen indeling meer met twee 
wijkkerkenraden, maar is er een één grote kerkenraad waarbinnen alle ambtsdragers, en dus ook 
diakenen, zitting hebben. De diakenen vormen samen het College van diakenen, dit college bestaat 
uit 16 leden. 
Het college is verantwoordelijk voor: 

- Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van 
de materiële en financiële voorwaarden; 

- Het beheren van de goederen van de diaconie; 

- Het beheren van verzekeringspolissen. 
De diaconie is een aparte rechtspersoon, zoals ook vermeld in de Kerkorde. Het dagelijks bestuur 
(moderamen) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 

3.2. Bevoegdheden en taken 
Het college van diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, 
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland. Het college van diakenen blijft bij 
het beheren van en beschikken over de aan haar toevertrouwde vermogensrechtelijke 
aangelegenheden binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de 
door de kerkenraad vastgestelde begroting.  
Tot opbouw van de gemeente met het oog op zijn dienst in de wereld is aan de diakenen 

toevertrouwd1: 

- de ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten; 

- 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 zijn 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 zijn bemoeienis met betrekking tot sociale 

vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 

verantwoordelijkheid dienaangaande; 

- en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen. 

 
Het is de taak van de diakenen om geld in te zamelen o.a. door het collecteren tijdens de eredienst, 
te beheren en op een verantwoorde wijze uit te delen aan mensen die het nodig hebben, plaatselijk, 
landelijk en wereldwijd. 
 
Het behandelen van hulpvragen en het geven van ondersteuning aan gemeenteleden en mensen 
buiten de gemeente. Deze hulpvragen kunnen betrekking op verlies van werk, langdurige ziekte, 
eenzaamheid, het niet kunnen voorzien in het dagelijks onderhoud en niet kunnen omgaan met geld. 
Na het overlijden van een gemeentelid gaat een diaken op huisbezoek bij een nabestaande om te 
informeren naar ervaringen en eventuele problemen. 
 

 
1 Bron: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland 
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Ook heeft de diaconie als taak te helpen met de viering van het Heilig Avondmaal. De diakenen 
helpen met de voorbereidingen van de tafel en de predikant tijdens de viering om daarmee te tonen 
dat de gemeente geroepen is na het Avondmaal te delen van de overvloed. De aan de 
Avondmaalstafel ontvangen giften krijgen daarom altijd een diaconale bestemming. 

 

3.3. Beschrijving commissies 
Om het bovenstaande in de gemeente gestalte te kunnen geven, werken onder verantwoording of 
met hulp van de diaconie de volgende (niet-limitatieve) commissies c.q. instellingen. 
 
Bezoekcommissie 
De bezoekdames en -heren van de bezoekcommissie leven mee met de mensen in hun sectie op 
momenten van vreugde, verdriet, ziekte of eenzaamheid. Dit doen ze door het sturen van een kaart 
of het brengen van een bezoekje. 
Iedere bezoekdame of -heer maakt onderdeel uit van een sectieteam. Daarnaast bestaat een 
sectieteam uit een ouderling, diaken en jeugdouderling. Binnen dit team is regelmatig contact en 
overleg. Op deze manier willen we als kerk meeleven met elkaar en verbondenheid ervaren. De 
mensen in de tehuizen worden hierbij niet vergeten. De bezoekcommissie valt onder de 
verantwoordelijkheid van de diaconie. Naast de bezoekdames en -heren heeft de bezoekcommissie 
een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een aantal leden, waarbij de 
diaconie een afvaardiging heeft. 
Jaarlijks organiseert zij voor de ouderen van de gemeente een aantal activiteiten waaronder een 
ouderendag en een Paasmiddag. Ook is er afstemming met de kerkenraden over het functioneren en 
ondersteunen van de wijkteams. 
 
Jongerendiaconaat 
Het Jongerendiaconaat wil jongeren stimuleren en ondersteunen bij het ontplooien van hun 
diaconale initiatieven, dichtbij en veraf. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van: 

- Bezoeken ouderen, eenzamen enz. 

- Kaarten sturen aan gehandicapten en langdurig zieken 

- Organisatie schrijfacties om op te komen voor godsdienstvrijheid 

- Vervoer van mensen naar kerkdiensten en de maaltijdgroep. 

- Hulpdienst voor ouderen en zieken 

- Houden maaltijdgroepen voor alleenstaanden 
De houding van de diaconie in het jeugddiaconaat is samen te vatten als stimulerend 
(bewustwording), faciliterend (wat is er nodig) en coördinerend (organiseren). Het doel hiervan is dat 
jongeren door diaconale bewustwording zelf activiteiten zullen oppakken, waarbij de rol van de 
diaconie kan groeien van stimulerend naar faciliterend. Om hierop meer te kunnen focussen is er 
vanuit de diaconie één diaken die als centraal contactpersoon fungeert. 
 
Woord en Daad 
Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in 
armoede. De comitéleden van comité Wierden zetten zich enthousiast in voor het werk van Woord 
en Daad. De opbrengsten van de activiteiten komen ten goede van onze arme medemens. Het 
comité verzorgt o.a. de verkoop van kaarten e postzegels en organiseert jaarlijks een grote fietstocht. 
 
Werkgroep GZB-IZB 
De werkgroep GZB/IZB probeert gestalte te geven aan de zendingsopdracht van de gehele gemeente. 
Zij voert haar werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Apostolaat en 
Zending. De belangrijkste activiteiten van de werkgroep GZB/IZB zijn: 

- Het mede organiseren van de jaarlijkse collectes voor GZB/IZB. 

- Opbrengst zendingskerkbussen voor de GZB stimuleren d.m.v. projecten. 
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- Het onderhouden van contacten met de scholen gedurende het gehele jaar betreffende de 
verdeling van de door leerlingen bijeengebrachte gelden en de ontwikkelingen rondom de 
doelen waarvoor geld wordt ingezameld op de scholen.  

- Verkoop van GZB-dagboekjes. 

- Ledenwerving voor GZB en IZB. 

- Het inwinnen van informatie m.b.t. zending en doorspelen van deze informatie naar gemeente 
en kerkenraad. 

- Het organiseren van de jaarlijkse zendingsverkoopdag in samenwerking met de 
vrouwenvereniging Paloppo. 

- Het bijwonen van vergaderingen GZB/IZB. 
 
Stichting Bowie 
De Stichting Financiële Begeleiding BOWIE is opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken in 
Wierden en Enter en zet zich in om personen en gezinnen te begeleiden die moeite hebben hun 
financiën op orde te brengen én op orde te houden. De Stichting BOWIE zet hiervoor vrijwilligers in, 
dat zijn de schuldhulpmaatjes.  
BOWIE werkt nauw samen met plaatselijke kerken en de Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van 
de gemeente Wierden. Ook is er een goede samenwerking met andere maatschappelijke 
organisaties, zoals de stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente, de Stadsbank Oost 
Nederland en instellingen voor jeugd- en verslavingszorg. Ook het verstrekken van 
boodschappenpakketten aan mensen die met hun inkomen onder het sociaal minimum zitten, is 
onderdeel van het werk van BOWIE.  
 
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) werkgroep Wierden 
De NPV komt op voor het leven, vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is. Vanaf het 
prille begin tot en met het einde. Onze werkgroepa geeft daar praktisch handen en voeten aan met 
thuishulp door vrijwilligers en het organiseren van thema-avonden. 
 
Stichting SIEN  
Sien is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit christelijke inspiratie werkt Sien aan 
een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen. Sien helpt bij het 
omgaan met beperkingen en het benutten van kansen. Eén van de concrete lokale activiteiten zijn de 
zogenaamde Sien-diensten. 
 
Stichting Oost Europa Wierden-Enter 
Stichting Oost-Europa Enter/Rijssen/Wierden is in de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
opgericht met het doel hulp te verlenen aan de vroegere Oostbloklanden. 
De stichting verleent hulp op Bijbelse grondslag en het voorziet in de materiële behoeften van de 
inwoners van enkele landen in het voormalige Oostblok dat destijds onder het communistische 
regime viel. De stichting heeft een eigen bestelauto met aanhanger ter beschikking waarmee 
vrijwilligers met grote regelmaat humanitaire transporten uitvoeren. De stichting draait volledig op 
giften van leden van de aangesloten kerkgenootschappen en sponsoren.  
 
Cliëntenraad sociaal domein gemeente Wierden 
Omdat het gemeentebestuur graag wil weten wat er speelt bij haar inwoners is er een Cliëntenraad 
Sociaal Domein. Het doel van de Cliëntenraad Sociaal domein is om invloed uit te oefenen op het 
lokale – en waar mogelijk- regionale beleid op het terrein van de Participatiewet, de Jeugdwet en de 
Wmo 2015. Vanuit een onafhankelijke positie adviseert zij bij de voorbereiding, vaststelling en 
evaluatie van het beleid. 
In de Cliëntenraad Sociaal Domein zitten vertegenwoordigers van organisaties en/of mensen met 
specifieke deskundigheid op het terrein van zorg, jeugd en werk en inkomen.  
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Roosevelthuis vakantieweek 
Een aantal mensen uit onze gemeente kan naar het Nieuw Hydepark in Doorn voor een geheel 
verzorgde “Roosevelt vakantieweek”. Deze week is bestemd voor alleenstaanden met een 
lichamelijke handicap, ongeacht geloofsovertuiging, die geen andere mogelijkheden hebben om op 
vakantie te gaan. Wel heeft de week een protestants-christelijk karakter en tijdens de vakantieweek 
is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. De week (de Overijsselse week) wordt 
georganiseerd op initiatief van de diaconieën die deel uitmaken van het Diaconaal Streekverband 
Noordwest Overijssel. Hoewel Wierden hier niet onder valt, zijn er veel vrijwilligers uit Wierden 
hierbij betrokken geraakt. Dit maakt dan ook dat onze diaconie deze week van harte ondersteunt. 
 
Trio-diaconie 
Een aantal Wierdense kerken werken samen op diverse vlakken. Eén van de voorbeelden hiervan is 
de triodiaconie, van de Hervormde Gemeente, de Hervormde Kapel en de Gereformeerde Kerk. Na 
een aantal jaren slapend bestaan is in 2022 weer onderling overleg opgestart i.v.m. verschillende 
maatschappelijk thema’s die spelen en niet door een kerk alleen moeten worden opgepakt. Te 
denken valt hierbij aan vraagstukken m.b.t. vluchtelingenwerk, energiearmoede etc. Elkaar vinden in 
het werk, kennis en ervaring delen en zo zorgen voor een breed netwerk. 
 

Bloemengroet 
In de Bijbel wordt veelvuldig gesproken over de schoonheid van de schepping. Door het plaatsen van 
bloemen halen we iets van die schoonheid binnen de muren van de kerk. Daarnaast wordt in de 
Bijbel regelmatig specifiek een bloem als voorbeeld genomen voor de vergankelijkheid van het leven. 
Ook dat aspect krijgt op deze manier symbolisch een plaats, denk hierbij aan de bekende psalm 103. 
In Mattheüs 6 worden bloemen gebruikt om de oproep tot heilige onbezorgdheid te onderstrepen, 
‘kijk naar de lelies op veld.’ Ook wordt de bloem gebruikt om toekomstperspectief te verwoorden, 
zoals in Jesaja 35 staat dat de woestijn zal bloeien als een roos. 

Er zijn verschillende gedachtes over het waarom van het wegbrengen van de bloemen die voorin de 
kerk staan, te weten: 

● Omzien naar elkaar, kortere lijnen tussen de gemeenteleden en de kerk/diaconie 
● Binding van de diaconie met de gemeente 
● Betrokkenheid op gemeenteleden die een extra bemoediging kunnen gebruiken, vanuit de 

gemeente, door hen de bloemen te brengen. 
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4. De diaconie en haar omgeving  
 

4.1. Relatie met samenleving, maatschappelijke ontwikkelingen 
Het economisch denken wordt steeds meer beheerst door de zucht naar geld, waardoor de 24-uurs 
economie ook in Nederland zijn intrede heeft gedaan en tijd voor rust en ontspanning schaars wordt. 
Het beginsel van gezin als hoeksteen van de samenleving verdwijnt steeds meer uit beeld, en bij de 
sociale wet- en regelgeving wordt uitgegaan van het individu. Dit alles werkt individualisering in de 
hand en aandacht voor elkaar neemt af. Hierdoor ontstaat er een gevoel van eenzaamheid en een 
gebrek aan sociale contacten, waardoor weer allerlei problemen kunnen ontstaan. Ook kan hierdoor 
een toenemend aantal huishoudens in de financiële problemen komen. Tegelijk is de kans groot dat 
de inkomsten van de diaconie, zoals collecteopbrengsten en overige giften, door financiële druk 
binnen de huishoudens (denk aan dalende koopkracht) minder worden. 
In het verlengde van de huidige economische situatie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen 
ligt een overheid die zich meer en meer terugtrekt. Van burgers wordt verwacht dat zij participeren 
in de samenleving, zaken zelf regelen en hun eigen netwerk aanboren om problemen op te lossen. 
Heel concreet wordt dit zichtbaar in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Deze nieuwe ‘koers’ kan in de eerste plaats betekenen dat de gemeenschapszin binnen en buiten de 
kerken wordt versterkt. Ten tweede wordt de diaconie uitgedaagd om praktische oplossingen te 
bedenken voor de gaten die er gaan vallen. En tot slot krijgt de diaconie de kans haar zichtbaarheid 
te vergroten en zich als serieuze partner te profileren. De diaconie moet er hierbij voor waken dat 
het haar eigenheid bewaart. De vrees bestaat dat de boodschap van de diaconie vervlakt als zij 
steeds meer een ‘gewone’ partner wordt in Wmo-veld. 
 

4.2. Diaconaal bewustzijn (in gemeente) 
De maatschappelijke en demografische ontwikkelingen treffen ook onze gemeente. Door vergrijzing 
en secularisatie vermindert de kerkelijke belangstelling. Als diaconie weten we ons geroepen om het 
diaconaal bewustzijn van de gemeente op peil te houden en te vergroten. Dit geldt voor de 
gemeente als geheel, in het bijzonder wil de diaconie zich richten op onze jongeren.  
Het gaat erom, dat de gemeente in al haar geledingen wordt geroepen tot de dienst van de 
barmhartigheid. We roepen de gemeente op te geven met vrijmoedigheid en het benoemen van 
collectedoelen, tot voorbede, en om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te 
verlenen aan de naaste in nood. 
De volgende hulpmiddelen kunnen ons hierbij van dienst zijn: 

- publiceren in het kerkblad 

- een diaconale preek 

- de catechese als ingang 

- het beleggen van een diaconale gemeenteavond 

- gemeenteleden ondersteunen die participeren in een diaconaal project 

- tijdens de eredienst toelichten van bijzondere diaconale collecten of projecten 

De diaconie hoopt dat gemeenteleden gedreven door liefde zullen omzien naar elkaar. Hierbij hopen 
we dat het diaconale bewustzijn van de gemeenteleden bij zal dragen aan de opbouw van hun geloof 
en dat ze de waarde zullen inzien van de leermomenten die het diaconaat hen biedt.  
 

4.3. Bezoekwerk (bezoekcommissie, relatie met pastoraat) 
In onze gemeente wordt veel diaconaal bezoekwerk gedaan door de Bezoekcommissie. Daarnaast 
worden bezoeken gebracht aan personen in nood. Ook als er geen nood is, kan bezoek door of 
namens de diaconie van grote waarde zijn.  
In onze gemeente zijn al enige tijd sectieteams actief, bestaande uit de sectieouderling, 
jeugdouderling, de diaken en een lid van de bezoekcommissie. De bezoekcommissie functioneert tot 
heden onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Nu de sectieteams zijn ingesteld, en in de 
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nieuwe organisatie een werkgroep Pastoraat in het gevormd, is de tijd rijp om de positie van de 
bezoekcommissie t.o.v. sectieteams, kerkenraad en diaconie te evalueren. 
 
Zoals hierboven aangegeven bevat elk sectieteam één diaken. De rol van de diaken is tweeërlei:  
1. Vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid leidinggeven aan het diaconale aspect van het 

sectieteam. Dit bestaat uit het adviseren, toerusten en motiveren van de leden van het wijkteam 

met betrekking tot het diaconale aspect van het werk. De diaconie kan, zeker wat betreft de 

toerusting, hulp en onderwijs van professionals aanvragen.  

2. Bijzondere diaconale verantwoordelijkheid nemen, door het brengen van bezoeken aan 

gemeenteleden. Het gaat daarbij om ambtelijke bezoeken, waarbij het feit dat diakenen in hun 

ambt bevestigd zijn een toegevoegde waarde heeft. Dit zullen in ieder geval de situaties zijn waar 

sprake is van financiële nood. 

De diakenen behouden altijd de mogelijkheid om buiten de kennis van het sectieteam om bezoeken 
bij gemeenteleden af te leggen. 

 
 

4.4. Bloemengroet 
De bloemendames en –heren zijn georganiseerd in 2 werkgroepen. Een werkgroep Hoge Hexel en 
een werkgroep Wierden. De diaconie is bestuurlijk verantwoordelijk voor de werkgroepen. De 
werkgroepen kunnen ieder afzonderlijk hun handelswijze bepalen en kunnen hun activiteiten 
eventueel verbreden. Zulks echter ter goedkeuring van het college. 
De geografische grens van het verspreidingsgebied in de burgerlijke gemeente Wierden tussen de 
beide werkgroepen is gelijk aan de postcodegrens tussen Wierden en Hoge Hexel. Uitzonderingen 
hierop zijn de verzorgingshuizen of  in onderling overleg tussen de werkgroepen wanneer een 
persoon prevaleert in het gebied van de andere werkgroep.  
De namen van de personen bij wie de bloemengroet gebracht wordt worden niet afgekondigd in de 
kerk. 
We willen niet perse criteria noemen wie de bloemengroet mogen krijgen. Het enige criterium is: De 
persoon is bij voorkeur kerkelijk gebonden bij onze gemeente. Je kunt denken aan bijvoorbeeld een 
jongere met een handicap, personen die een echtscheiding meemaken,  rand- of buitenkerkelijke die 
ernstig ziek is, enz. 
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5. Financiën en ondersteuning 
 
Het college van diakenen heeft in opdracht van de gehele kerkenraad als verantwoordelijkheid de 
financiële middelen bestemd voor diaconale doelen op een juiste wijze te beheren en in te zetten ten 
behoeve van het diaconale werk. De taak van de diaconie is het werven en het ter beschikking stellen 
van gelden en middelen die voor de uitvoering van de betreffende diaconale taken noodzakelijk zijn.  
Als inkomsten heeft de diaconie de collecten, giften en renteopbrengsten.  
 

5.1. Beheer financieel vermogen 
Het huidige financieel beleid is vooral gebaseerd op het principe dat de begroting ieder jaar op nul 
wordt gesteld. De diaconie wil de beschikbaar gestelde middelen  aanwenden voor diaconale 
doeleinden; er hoeft geen “winst” te worden gemaakt. Anderzijds is de diaconie zich bewust van de 
verantwoordelijkheid van goed rentmeesterschap. Het college van diakenen is voornemens het 
financieel beleid te herijken en zich nader te bezinnen op het aanwenden, werven en reserveren van 
middelen.  
In 2020 heeft de diaconie de Nota diaconaal vermogen vastgesteld, zie bijlage 1. Deze nota dient als 
een aanvulling op het beleid van de Diaconie, hoe om te gaan met verzoeken vanuit de gemeente, 
hoe we als Diaconie onze naaste kunnen helpen en daarnaast op een verantwoordelijke manier om 
kunnen gaan met de aan ons toevertrouwde gelden. De in deze nota beschreven kaders dienen als 
handreiking bij het beoordelen van verzoeken. De daadwerkelijke beoordeling van verzoeken dient in 
de vergadering van diakenen ingebracht te worden voor stemming. Dit document dient als basis voor 
de verdere uitwerking van de verschillende beoogde fondsen. 

 

5.2. Hulpvragen 

Via de eerder beschreven structuur van de sectieteams kunnen hulpvragen de diaconie bereiken. 
Ook op andere manieren kan de diaconie hulpvragen op het spoor komen. De hulpvragen kunnen 
van allerlei aard zijn. Wanneer de diaconie een hulpvraag krijgt, zal zij contact opnemen en eventueel 
een bezoek brengen om de hulpvraag in kaart te brengen. Een dergelijk bezoek wordt door één of 
twee diakenen afgelegd. Er vindt binnen het college verslaglegging plaats. 
In de eerste plaats betreffen de hulpvragen vaak een financiële nood. De aanvragen van financiële 
hulp betreffen enerzijds aanvragen voor ondersteuning bij het oplossen van financiële schuld(en). 
Anderzijds is er sprake van aanvragen voor financiële bijstand voor noodzakelijke uitgaven, welke de 
financiële draagkracht van de betrokkene te boven gaat (bv. extra uitgaven in verband met ziekte of 
overlijden). Bij de behandeling van de aanvragen wordt op het punt van geheimhouding uiterste 
zorgvuldigheid in acht genomen.  
In de tweede plaats ontvangt de diaconie praktische hulpvragen. Bij dergelijke hulpvragen kan er 
gekeken worden of gemeenteleden of andere organisaties een rol kunnen spelen. 
 

5.3. Protocol diaconale ondersteuning 
Vooral bij diaconaal werk als behandeling van hulpvragen worden financiële middelen ingezet door 
de diakenen. In deze situaties wordt door de diaken(en) een nadere analyse gemaakt van de 
financiële situatie en van de omstandigheden waarin de hulpvrager verkeert. Op basis van deze 
nadere analyse komt de diaken tot een advies voor het oplossen van de probleemsituatie. Dit advies 
wordt besproken in de diaconievergadering, waarna door het college een (voorstel tot) besluit wordt 
genomen. De uitvoering van het besluit valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken 
contactdiaken (tenzij anders afgesproken).  
 
Onderstaande bevoegdheden van diakenen zijn van toepassing bij de financiële ondersteuning van 
gemeenteleden: 
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- € 100: tot dit bedrag is de individuele diaken bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen bij 

een acute hulpvraag, zonder dat hier voorafgaande goedkeuring vanuit het college noodzakelijk 

is. Wel dient dergelijke hulp teruggekoppeld te worden aan het college van diakenen.  

- € 500: Voor het geven van financiële hulp tot dit bedrag is de goedkeuring noodzakelijk van de 

voorzitter, secretaris en de penningmeester. Hierbij is eveneens geen voorafgaande goedkeuring 

door het gehele college noodzakelijk. Ook hier geldt dat dergelijke hulp teruggekoppeld dient te 

worden aan het college van diakenen.  

- Hogere bedragen: gaan altijd in overleg met het college. Wanneer er spoed is en het college 

moeilijk te bereiken is (vakantieperiode), kan besloten worden zonder dat het volledige college 

vooraf geïnformeerd is. 

 
De verstrekking van financiële hulp geschiedt bij voorkeur niet in contanten, maar via bankbetalingen 
door de penningmeester. Indien betrokkene geen beschikking meer heeft over geld voor de aankoop 
van ontbrekende eerste levensbehoeften kan overgegaan worden tot het verstrekken van financiële 
hulp in de vorm van contanten. Deze financiële hulp zal hierbij in principe niet boven € 100,- mogen 
liggen. Indien de betrokkene niet in staat is om op een verantwoorde wijze met de verstrekte 
contanten om te gaan, zullen geen contanten worden verstrekt. In dit geval zal hulp in de vorm van 
natura (bijvoorbeeld boodschappen) worden gegeven. Wanneer er hulp geboden wordt in de vorm 
van een lening zal er nooit rente doorberekend mogen worden aan de hulpvrager. 
 

5.3.1. Spoedhulp 
Indien er sprake is van spoedeisende financiële hulp, bijvoorbeeld doordat de betrokkene te lang 
heeft gewacht met het zoeken naar hulp waardoor schuldeisers overgaan tot maatregelen (in de 
vorm van huisuitzetting, afsluiting van nutsvoorzieningen, etc.), zal het besluit tot financiële hulp 
veelal niet kunnen wachten tot de maandelijkse vergadering. De desbetreffende diaken zal in dit 
geval het voorstel tot hulpverlening mondeling afstemmen met de voorzitter, secretaris en de 
penningmeester. Bij goedkeuring kan direct worden overgaan tot uitvoering van de hulp.  
 

5.3.2. Structurele hulp 
Indien er sprake is van structurele financiële hulp, kan zal er gekeken worden of er voor de langere 
termijn een plan gemaakt kan worden. Het initiatief hiervoor ligt bij de wijkdiaken die hiervoor in 
ieder geval overlegt met de voorzitter en penningmeester. Het plan wordt dan voorgelegd aan de 
diaconale vergadering. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen noodhulp en financiële hulp 
voor opbouw. Het is van belang dat gestreefd wordt naar structurele verbetering van de situatie 
waarbij de langere termijn in het oog wordt gehouden. Bij structurele hulp is het noodzakelijk dat 
professionele instanties ingeschakeld worden zoals de sociale dienst, maatschappelijk werk etc. 
Tevens is het van belang dat gekeken wordt naar de begeleiding van de hulpvraag.  
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6. Beleidsvoornemens 
 
Voor de komende periode heeft de diaconie de volgende beleidsvoornemens: 
 
 
Diaconale uitgangspunten 
Bezinning op de roeping van de diaconie om zo tot een goede invulling te komen van de diaconale 
uitgangspunten voor de Hervormde Gemeente Wierden. Kernbegrippen hierbij zijn: helpen die geen 
helper heeft, barmhartigheid, wederkerigheid, getuigen van gerechtigheid, samenwerking. 
 
Financieel beleid 
Het college is voornemens het financieel beleid te herijken en zich nader te bezinnen op het 
aanwenden, werven en reserveren van middelen. Onderwerpen waarover wordt nagedacht is de 
positie van bestaande fondsen en een diaconaal buffer. 
 
Diaconaal bewustzijn 
Als diaconie weten we ons geroepen om het diaconaal bewustzijn van de gemeente op peil te 
houden en te vergroten. Dit geldt voor de gemeente als geheel, in het bijzonder wil de diaconie zich 
richten op onze jongeren. Om de gemeente meer bewust te maken wordt nagedacht over bijv. een 
gemeenteavond, een lezing over een concreet thema, presentatie van diaconaal beleidsplan, etc.   
 
Jongerendiaconaat 
Het jongerendiaconaat heeft na een periode vol activiteiten de laatste jaren moeite om structurele 
activiteiten te ontplooien. Hierbij komt dat ook de bezetting van het bestuur met veel wisselingen en 
vacatures te maken heeft. Als wezenlijk onderdeel van de diaconale verantwoordelijkheid wil de 
diaconie hier opnieuw bezinning en invulling aan geven. 
 
Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping. 
Hiervoor is nog geen beleid uitgewerkt, en daarom is hier beleidsvoornemen van gemaakt. 
 
Bloemengroet 
De werkgroepen laten zich informeren over symbolisch bloemschikken om tijdens hoogtijdagen een 
symbolische schikking toe te passen. 
 
 
De beleidsvoornemens worden gefaseerd uitgewerkt. Na de uitwerking van de diaconale 
uitgangspunten wordt bepaald in welke volgorde de verschillende beleidsvoornemens worden 
uitgewerkt. Het streven is om per jaar in ieder geval één beleidsvoornemen te realiseren. Bij de 
uitwerking van de beleidsvoornemens wordt steeds de samenwerking gezocht met de relevante 
partijen binnen onze gemeente. 
 

 


