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.  
 
 

Beleidsplan van het College van Diakenen 

van de 
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse 2021 – 2024 

 
Inleiding 
Beleid is het stellen van doelen, middelen met een daaraan verbonden tijdpad in onderlinge 
samenhang. (bron: Wikipedia). Beleid wordt verwoord in een beleidsplan.  
Een beleidsplan heeft de volgende waarden: 

• Doelen worden helder geformuleerd; 

• Blinde vlekken kunnen zichtbaar gemaakt worden; 

• Het geeft rust voor de Kerkenraad en het College van Diakenen;  

• Het geeft mogelijkheden voor evaluatie, gaan we de juiste koers nog; 

• Het vermijdt herhaling van eventuele oude discussies; 

• De gemeente weet wat er gebeuren moet; 

• Het werk van de diaconie gaat door bij vertrek van (mede)werkers. 
 
Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen. Dit beleidsplan is onderdeel van het 
beleidsplan van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse. 
In dit beleidsplan ligt de ambitie vast waar we de komende 4 jaar aan- en naar toe willen werken 
Dit beleidsplan omvat de periode 2021 – 2024 en zal jaarlijks worden geëvalueerd en 
waar nodig worden bijgesteld. Hiermee wordt het beleidsplan een “levend” document. 
 
Diaconaat 
Het ambt van diaken was één van de gewijde ambten in de vroegchristelijke Kerk. Het diakenambt is 
onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid. 
De instelling van het diaconaat staat in de Bijbel, in het boek der Handelingen van de Apostelen 
(hoofdstuk 6) beschreven. Omdat de hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem 
niet goed verliep, en de apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden, besloot de christelijke 
gemeente, onder gebed tot God, zeven mannen te kiezen die de zorg voor de armen moesten 
vormgeven. Zij verzamelden middelen voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig 
hadden. Dit is de eerste Schriftuurlijke vermelding van het diakenschap. Diakenen zetten zich in 
zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ze zijn de handen en voeten van de kerk. Diakenen 
signaleren problemen, bieden praktische en financiële hulp en kaarten onrecht aan. Dat doen ze 
samen met gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig hebben. 
 
De Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse neemt als gemeenschap een belangrijke plaats in de 
lokale samenleving in. De gemeente wil zichtbaar zijn en (ook als organisatie) zich dienstbaar 
opstellen en bepaalde verantwoordelijkheden nemen. Daartoe is het noodzakelijk op de hoogte te 
zijn van knelpunten en ontwikkelingen, om die verantwoordelijkheid gestalte te kunnen geven. 
“Een open oog en oor hebben voor de nood van de medemensen die in de knel zijn geraakt of 
dreigen te raken, en hen de helpende hand te bieden, in de eigen kerkelijke gemeenschap en 
daarbuiten, dichtbij en ver weg”. 
Een opdracht vanuit het Evangelie aan ieder mens en in het bijzonder aan de 
geloofsgemeenschappen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diaconaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handelingen_van_de_Apostelen
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Diakenen hebben bij deze opdracht een bijzondere taak, die wordt uitgevoerd in de wijkteams en 
door de wijkraad van diakenen en het College van Diakenen. Het beleid ten aanzien van het 
diaconaat komt tot stand in een zorgvuldig samenspel tussen de wijkkerkenraden, de Algemene 
Kerkenraad en het College van Diakenen met als aandachtspunten: werelddiaconaat, binnenlands 
diaconaat, zending en evangelisatie. 
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor 
zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat 
haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van 
God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de 
gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. De diaconie werkt aan de hand van een 
eigen beleidsplan. Voor de verschillende werkgroepen wordt verwezen naar dat beleidsplan.  
 
Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 
 
De dienst aan de samenleving krijgt gestalte in woord en daad: verkondiging en dienst. Onze 
kerkelijke gemeente heeft oog voor de grote nood in de wereld. Wij willen de wereld Gods blijde 
boodschap verkondigen en laten zien dat het ons ernst is met de oproep vanuit het Evangelie tot 
delen. 
Het daadwerkelijk uitvoeren van de taak elders in de wereld is voorbehouden aan ter zake kundige 
organisaties. De bewustwording en blijvende betrokkenheid van de gemeente en de gemeenteleden 
wordt opgedragen aan de commissie ZWO. Deze commissie is verantwoordelijk voor het werk van 
zending en werelddiaconaat, zoals dat door de kerkelijke organen (Kerk in Actie en GZB) wordt 
uitgevoerd, en in ontwikkelingssamenwerking (ICCO). De ZWO-cie. heeft een eigen bestuur en eigen 
financiële middelen. 
Eén keer in de vijf jaar worden alle gemeenteleden benaderd met het verzoek jaarlijks een bedrag 
aan de Zending af te staan of de bestaande bijdrage te verhogen. Deze actie was voor het laatst eind 
2019. Over te voeren acties wordt overleg gepleegd met het CvD. Het moderamen van het CvD en 
het dagelijks bestuur van de ZWO hebben onderling contact.  
 
Taken en werk 
 
De basis van de taken en het werk van het College van Diakenen wordt gevormd door de Kerkorde 
van de PKN, met de daarbij behorende ordinantiën en generale regelingen. 
Hieruit het volgende citaat: 
 
“Artikel 3. De diaconale arbeid  
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 en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met 
inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14.” 
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Kort samengevat houdt Diaconaat in: 
 
Onderling dienstbetoon 
Zorg voor wie dat nodig heeft 
Participeren in arbeid en algemeen maatschappelijk welzijn 
Signaleren van knelsituaties 
Zorg voor de schepping 
 
in:  
 
De gemeente 
De omgeving 
Ver weg (buitenland) 
 
Volgens Ordonnantie 11, artikel 2, leden 8 en 9 heeft het College van Diakenen tot taak: 
 
“8. Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de 
materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst door: 
- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en de diaconale 
jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in artikel 5 en 6; 
 - het zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid van de gemeente; 
 en voorts (en voor zover in onze situatie van toepassing):   
- het beheren van de goederen van de diaconie; 
 - het verzorgen van het, in het beleidsplan en de diaconale begroting geformuleerde, 
personeelsbeleid;  
- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens                                     
arbeidsovereenkomst bij de diaconie werkzaam zijn;  
- het fungeren als opdrachtgever van hen die op arbeidsovereenkomst in de gemeente op diaconaal 
terrein werkzaam zijn;  
 - het beheren van verzekeringspolissen;  
9. Het College van Diakenen is bevoegd diaconale steun te verlenen aan personen, organen, kassen, 
fondsen, instellingen en rechtspersonen in binnen- en buitenland. Uitsluitend in zeer bijzondere 
gevallen, zulks ter beoordeling van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken en 
nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het College van Diakenen besluiten 
diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet-diaconaal werk van de gemeente.” 
 
Met “kerkenraad” wordt hier de Algemene Kerkenraad bedoeld. 
 
Deze Algemene Kerkenraad heeft in hoofdstuk 7 van haar beleidsplan 2018-2022 “Snoeien om te 
bloeien”, wat het diaconaat betreft, een aantal aandachtspunten genoemd.  
Zie hiervoor: PKN Hardenberg-Heemse/algemene kerkenraad  
 
Het College van Diakenen houdt rekening met dit beleid en visie werken, door: 
 
1. jaarlijks een activiteitenplan op te stellen en dit met de AK te bespreken. 
2. voortdurend aandacht te besteden aan informatieverstrekking over collectes en diaconale 
 projecten. (bekendheid met het collectedoel en de projecten bepaalt ons meer en 
 indringender bij de noden van onze medemens en de noodzakelijke betrokkenheid die dat 
 van ons vraagt). 
3.  -  lokale steun te blijven verlenen daar waar noodzakelijk; 
  -  “benaderbaar” te zijn en laagdrempelig voor stille hulp in eigen gemeente; 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/algemene_kerkenraad
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  - noodhulp te blijven verlenen: nationale en internationale steun te verlenen door het 
  voldoen van onze diaconale aandelen aan Kerk in Actie; 

-  het realiseren van plaatselijke projecten ten behoeve van in de knel geraakte 
plaatsgenoten. 

 
  
Samenstelling College van Diakenen 
 
Het College van Diakenen wordt samengesteld door de vertegenwoordiging van één diaken uit elk 
van de wijkdiaconieën. Uitzondering: wijken met meer dan 1250 gemeenteleden mogen 2 diakenen 
afvaardigen. Naast de genoemde vertegenwoordiging kent het College van Diakenen een drietal 
diakenen met buitengewone opdracht. Deze drie diakenen zijn geen lid van een wijkdiaconie. 
Genoemde diakenen met buitengewone opdracht zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
Taakverdeling College van Diakenen en wijkdiaconieën 
 
Het CvD richt zich op de volgende taken: 
 

• Het opstellen van een beleidsplan; 

• Het beheer van de diaconale gelden, banktegoeden en collecten; 

• In Kerkklank legt het CvD verantwoording af van de binnengekomen  
gelden. In iedere kerkdienst is de eerst collecte bestemd voor  
diaconale doeleinden en daarna voor de kerk zelf. Zo delen we  
iedere keer onze gaven met onze naaste; 

• Het opstellen van de diaconale jaarrekening; 

• Het opstellen van de diaconale begroting; 

• Het jaarlijks opstellen van een collecterooster; 

• Beoordeling van wijkgebonden collectes; 

• Het activeren en ondersteunen van de diaconale werkgroepen; 

• Het ondersteunen van de wijkdiaconieën en het bevorderen van  
onderlinge samenwerking; 

• De voorlichting aan de gemeenteleden over diaconale  
onderwerpen; 

• Nood in eigen gemeente; het helpen van een naaste die hulp  
nodig heeft in welke vorm dan ook; 

• Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)    
vormt een zelfstandige werkgroep onder verantwoordelijkheid van  
het CvD; 

• Diaconale steunverlening: lokaal, in Nederland en in Europa; 

• Afvaardiging in andere organen, besturen en instellingen, zoals het Diaconaal Platform 
Hardenberg en de Diaconale Ring Hardenberg 

 
De wijkdiaconieën richten zich op de volgende taken: 
 

• Het verlenen van (financiële) bijstand in overleg met een  
moderamenlid van het CvD. Daarbij wordt een lid van de  
werkgroep “Nood in eigen gemeente” of wijkdiaken ingeschakeld; 

• Het bezoek aan gemeenteleden of anderen die hulp nodig hebben; 

• Het collecteren tijdens de kerkdiensten en de afdracht van het  
collectegeld; 

• De ambtelijke aanwezigheid in de eredienst; 
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• De verzorging van de viering van het Heilig Avondmaal; 

• Diaconale acties en collectes aanbevelen richting gemeenteleden; 

• De organisatie van vervoer voor ouderen en mensen met een beperking naar 
kerkdiensten; 

• Deelname aan een diaconale werkgroep; 

• Het verzorgen van diaconale activiteiten voor de eigen  
wijkgemeente; 

• De ondersteuning en uitvoering van het ingezette beleid van het  
CvD en het aanleveren van beleidssuggesties aan het CvD. 

 
Samenwerking wijkdiaconieën en werkgroepen 
 
In Heemse werken de wijkdiaconieën van Marslanden, Heemser-Esch en Heemse-West nauw samen. 
 
Elke wijkgemeente heeft een wijkdiaconie, maar de wijkdiakenen werken op hun beurt weer samen 
in allerlei werkgroepen. We kennen de werkgroepen: 
 
Collecten (wijkgebonden)    DJP     
Kerktelefoon    
Kerstattenties   
Nood in eigen gemeente   
Ouderen  
Samendelen      
Vakantieweken 
Bankzitroosters 
 
Deze werkgroepen worden gevormd door diakenen en niet-diakenen en dragen zorg voor een 
speciaal onderdeel van het diaconaal gebeuren in de gemeente. Op die manier komen ook 
belangrijke deeltaken tot uitvoering en tot hun recht.  
In de bijlage van dit beleidsplan zijn de taakomschrijvingen van de diverse werkgroepen vermeld. 
 
Financiën 
Financiën maken een niet onbelangrijk deel uit voor het beleid van een diaconie. Wil je “helper zijn 
waar geen helper is”, dan kan dat vaak immaterieel.  Maar materieel, het beschikbaar stellen van 
goederen of geld, is ook een directe manier van hulpverlening. 
De diaconie verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er een behoorlijk bedrag aan gelden 
beschikbaar is uit zgn. “oud vermogen”. Dit vermogen, dat al aanwezig was bij de “grote fusie “ in 
2006, is grotendeels ontstaan door legaten, verkoop van panden en grond, die aan de diaconie ter 
beschikking waren gesteld. Veelal was daar een bepaling bij dat het vermogen in stand moest blijven, 
maar dat jaarlijks de rente of andere baten ten goede moesten komen van diaconale doelen. 
Sinds de fusie heeft het college zich ten doel gesteld om niet meer te groeien in vermogen/reserves.  
Ook wordt een deel van dat vermogen steeds blijvend “belegd “ in zgn. diaconale leningen, met als 
voorbeelden projecten SKG, Roosevelthuis, weeshuis project “Stichting Home of Hope & Dreams 
Uganda” en ook Oikocredit. 
Bij een batig saldo is de doelstelling dat dit saldo direct aan diaconale doelen wordt besteed: dat kan 
zijn plaatselijk, provinciaal,in Nederland en in Europa. maar ook wereldwijd. 
De financiën van de ZWO worden verantwoord in de jaarrekening van de dDiaconie, maar de 
werkgroep kent een eigen beleid en legt verantwoording af aan de dDiaconie. 
De kerkelijke collecten vormen de belangrijkste- en vaste bron van inkomsten voor de diaconie. 
Jaarlijks wordt, in overleg met het College van Kerkrentmeesters en de ZWO, het collecterooster 
opgesteld. 
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De eerste rondgang zal, naar goed gebruik, steeds diaconaal zijn. 
 
In onze kerkelijke gemeente kennen we ook de zogeheten wijkgebonden collectes.  
Daarvoor is een interne procedure afgesproken.  
Deze is als volgt: 
De wijkdiaconieën mogen incidenteel afwijken van het collecterooster en een eigen bestemming 
kiezen en wel in het geval: 

• er gasten uit het buitenland in de dienst aanwezig zijn en de wijk ze iets wil meegeven. 

• er gemeenteleden of gasten voor een project worden uitgezonden naar het buitenland; 

• er gemeenteleden betrokken zijn bij een ramp of een project en verzoeken om een bijdrage.  

• Het doel van de collecte moet altijd diaconaal zijn en in overeenstemming met de  
kerkelijke achtergrond van onze gemeente.  
 

Per jaar mogen per wijk maximaal twee afwijkende collectes, de zogenaamde wijkgebonden 
collectes, worden gehouden.  
De gang van zaken is als volgt:  

• de afgevaardigde van de wijk neemt contact op met een lid van het moderamen om 
toestemming te vragen, waarbij wordt gekeken of voldaan is/wordt aan bovenstaande 
uitgangspunten; 

• bij toestemming van het moderamen wordt er in overleg een datum bepaald, waarbij 
rekening wordt gehouden met de data van de collecten voor landelijke projecten, zoals het 
Werelddiaconaat, Leprazondag enz. Op die zondagen kan er geen wijkgebonden collecte 
worden gehouden. 

 
Naast deze collectegelden, zijn de rentebaten en giften de belangrijkste bronnen van inkomsten. 
De verdeling van de bijdragen en ondersteuningen worden gedaan door de zgn. “financiële 
commissie” en de werkgroep “nood in eigen gemeente”. De verdeling door de “financiële 
commissie” wordt gedaan aan de hand van het eigen diaconale beleidsdocument “Nog gerichter 
geven”. 
Andere bronnen van inkomsten zijn giften, legaten en rente uit spaargelden.  
 
 
In overeenstemming met de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening en 
begroting opgesteld (met behulp van het rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en 
Informatie Systeem), waarin aan de Algemene Kerkenraad verantwoording wordt afgelegd van het 
gevoerde beleid en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid. 
 
Communicatie en informatie 
 
Het is belangrijk dat mensen (waaronder de eigen gemeenteleden) weten wat de diaconie kan 
bieden. De drempel naar de diaconie kan hoog zijn. Verlaging van die drempel is dan ook een taak 
van de diaconie. Weten wanneer je bij de diaconie kunt aankloppen en wat je dan kunt verwachten, 
verlaagt de drempel.  Het is dan ook belangrijk om mensen periodiek te informeren over het werk 
van de diaconie. Dat kan via het kerkblad (Kerkklank, Kerknieuws en/of Kerkcontact). Maar ook de 
zondagse samenkomst is een goed moment om de gemeente te informeren over belangrijke 
diaconale zaken. Het gebruik van een beamer helpt daarbij, omdat er naast tekst ook foto’s kunnen 
worden getoond. Bij de uitgang kunnen folders/flyers worden uitgedeeld van b.v. Kerk in Actie. In 
onze kerkelijke gemeente vindt de meeste communicatie plaats via (één van) de hiervoor genoemde 
mogelijkheden. Die communicatie/publicaties heeft wat de diaconie betreft onder meer betrekking 
op het overzicht van collecteopbrengsten en ontvangen giften. Maar het kan ook gaan over 
vakantieweken voor bepaalde doelgroepen of over een jaaroverzicht diaconale bijdragen.  
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Ook de ZWO-Cie. publiceert regelmatig informatie in Kerkklank en via de beamers over geplande 
collectes van Kerk in Actie, bijvoorbeeld die van de zendingscollecten en de veertigdagentijd.  met i 
Aandacht verdient zeker ook wat op de kerkelijke website www.pknhardenbergheemse.nl is 
vermeld. 
Van belang hierbij is dat deze website door de diverse kerkelijke geledingen zo actueel mogelijk 
wordt gehouden. Omdat een predikant, kerkelijke werker, ouderling, diaken of contactpersoon 
voortdurend contacten heeft met mensen, die allerlei vragen hebben waarop niet altijd een 
antwoord te geven is (en dat hoeft ook niet), is het goed om mensen te kunnen verwijzen. Het is van 
belang om te weten aan wie of welke instelling of organisatie de mensen hun vragen kunnen stellen.  
Dat kan binnen of buiten onze eigen geloofsgemeenschap zijn.  
Vanuit het College van Diakenen worden daarom niet alleen de eigen diaconale data bijgehouden, 
maar ook die van de zogeheten Sociale Kaart. Deze is te vinden op de startpagina van de hiervoor 
genoemde website en wel onder: Snel naar. 
Communicatie en informatie gebeuren ook op plekken waar diakenen als afgevaardigde bijeen 
komen in vergadering of tijdens bijeenkomsten, de diaconie betreffende. Binnen de eigen gemeente 
worden diakenen, al dan niet samen met niet-diakenen, afgevaardigd naar de volgende activiteiten 
van en activiteiten in: 
 
Zorgcentrum Clara Feyoena Heem  
Classicale Diaconale Werkgroep    
Mensen met een beperking   
Zorgcentrum Oostloorn    
Voedselbank    
ZWO-commissie   
Noaberschap/Stand-by 
INLIA (vluchtelingenwerk) 
AZC Heemserpoort 
 
Duurzaamheid  
 
In het AK-beleidsplan 2018-2022 “Snoeien om te bloeien” is aan dit onderwerp een hoofdstuk (14)  
gewijd onder de noemer “De kerk………is duurzaam”. Daarbij zijn ook beleidsvoornemens genoemd. 
Hoewel de eindverantwoordelijkheid voor dit onderwerp bij de Algemene Kerkenraad en College van 
Kerkrentmeesters ligt, zal het College van Diakenen één en ander kritisch volgen.  
In dit plan is als beleid opgenomen om dit onderwerp op de kerkelijke agenda te (laten) plaatsen.  
 
BESTAAND BELEID 2016-2020 
 
 
Het is de intentie dat elke wijk iemand afvaardigt in het CvD die organisatietalent heeft 
om ook een werkgroep te leiden en de wijk te leiden. 
Het doel voor de komende tijd is om de werkgroepen te reorganiseren. Dit om de 
betrokkenheid van de diakenen te verhogen. De reorganisatie zal inhouden om de 
wijken een werkgroep(en) te geven. 
Een instructieavond voor diakenen is noodzaak. Daarnaast is het belangrijk dat de 
nieuwe diakenen één  persoon heeft (lid van CvD) op welke hij/zij terug kan vallen met 
vragen. 
Er wordt in de komende jaren onderzocht om te kijken naar een groot diaconaal 
project dat gemeentebreed ondersteund wordt, dit in samenwerking met de ZWO. 
De communicatie tussen diakenen moet verbeterd worden om een eenheid te krijgen. 
Dit komt het beste tot stand om positief te denken en te handelen en verdraagzaam te 
zijn tegenover elkaar. 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/
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In Hardenberg komen veel appartementen waar vooral oudere mensen gaan wonen. 
De werkgroep ouderen zal extra aandacht moeten hebben voor deze mensen. De 
werkgroep zou dingen kunnen organiseren om de mensen met elkaar in contact te 
laten komen om eenzaamheid te voorkomen.” 
EVALUATIE BESTAAND BELEID 
 
Bij het maken van nieuw en/of het bevestigen van bestaand beleid is het goed om na te gaan in 
hoeverre het bestaande beleid is uitgevoerd en tot resultaat heeft geleid. 
a.  elke wijk heeft iemand afgevaardigd in het CvD. Het merendeel van deze afgevaardigden 
 leidt echter niet een werkgroep of een wijk; 
b.    reorganisatie van de werkgroepen heeft plaatsgevonden, waarbij het niet zo is dat de wijken 
 zelf één of meer werkgroepen toegewezen hebben gekregen. De werkgroepen zijn – zoals 
 hiervoor onder Samenwerking is vermeld – samengesteld uit diakenen van diverse wijken; 
c.  instructieavonden worden nu veelal per wijk georganiseerd; 
d. in de afgelopen beleidsperiode zijn de onderstaande diaconale projecten, die 
 gemeentebreed worden ondersteund, gestart: 

• “Stichting Home of Hope & Dreams Uganda”, het weeshuis van mw. Gini Pullen, gestart in 
2009; dit project loopt nog. 

• “Senegal Juist Nu” in Kafountine in Senegal, naar aanleiding van de ramp met de veerboot 
“Le Joola”. Het betreft hier de bouw van 8 klaslokalen voor de weeskinderen van deze ramp; 
gestart in 2009; het geld is nagenoeg besteed en het project wordt in 2016 afgerond. 

e. de communicatie is door de jaren heen veranderd en verbeterd.  Werd er na de fusie de 
 Grote Diaconale Vergadering gehouden, nu loopt de communicatie via de afgevaardigden 
 in het college naar de wijken en terug;  
f. in de afgelopen beleidsperiode zijn in Hardenberg-centrum meerdere appartements-
 gebouwen voor ouderen (al dan niet met zorg) gebouwd. Marsch-Kruserbrink  is een 
 woonservicezone, waarbinnen meerdere zorg- en welzijnsvoorzieningen van diverse 
 organisaties samenwerken. Zorglocaties de Meander, de Bekke en de Overlaat van de 
 Saxenburgh Groep zijn hier onderdeel van.  In het gebouw De Meander is de Buurtkamer 
 gevestigd. De Buurtkamer is een plek waar ouderen, die graag meer contact willen, elkaar in 
 een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten.  
 De Buurtkamer wordt door de Diaconie via De Stuw financieel  ondersteund.  De bewoners 
 van de  zorgwoningen in de genoemde gebouwen kunnen bovendien de kerkdiensten, die in 
 Zorgcentrum Oostloorn worden gehouden, in beeld en geluid meebelevDit beleid was erop 
gericht om: 

• de hiervoor omschreven taken van het college zo goed mogelijk uit te voeren; 

• bestaande beleidsonderdelen voort te zetten en open te staan voor nieuwe initiatieven, 
projecten, acties etc.; 

• de advisering en ondersteuning vanuit de Algemene Kerkenraad uit te voeren. 
 
De uitvoering van dit beleid gebeurde door: 
 
A. Handhaving van: 

a. de organisatie (samenstelling, taken en bevoegdheden )van de Diaconie, het College van 
Diakenen, de ZWO-Commissie en de verschillende werkgroepen; 

b. het principe om het vermogen c.q. de reserves niet verder te laten groeien; 
c. het ondersteunen van lopende financiële projecten; 
d. het doen van giften aan bij het CvD bekende- en financieel betrouwbare hulporganisaties;  
e. het houden van de diaconale collectes (eerste rondgang in de erediensten), aan de hand van 

het collecterooster van de PKN en verder in goed overleg met het College van 
Kerkrentmeesters en de ZWO-Cie.; 
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f. het houden van wijkgebonden collectes met inachtneming van de afgesproken procedure; 
g. het duurzaam beleggen in b.v. Oikocredit; 
h. de zorg voor een juiste- en volledige informatievoorziening aan alle betrokken partijen, in het 

bijzonder de gemeente(leden) van giften aan goede doelen en hoe de verdeling is tussen 
lokale-, Nederlandse- en Europese financiële thema’s.  

 
B. Het openstaan voor: 

1. zich aandienende nieuwe (duurzame) projecten/beleggingsmogelijkheden; 
2. het meedoen in nieuwe-, gemeentebreed gedragen, diaconale projecten; 
3. het doen van giften aan andere dan de bekende organisaties; 
4. het (mede) ontwikkelen van duurzaamheidbeleid, voor zover van diaconale aard; 
5. initiatieven tot wijziging/aanvulling van het hiervoor onder A. genoemde beleid, mits deze 

leiden tot een verbeterde/efficiëntere/doelmatige/nuttiger handelwijze of (besteding)doel. 
 
 Voor wat betreft de punten B 1 t/m 3 gold: 

1. het door de Diaconie vastgestelde “beleggingsstatuut”; 
2. dat bij het doen van keuzes gebruik kon worden gemaakt van de door de Kerk in Actie 

uitgebrachte keuzewaaier: een handleiding voor de Diaconie, ZWO- en zendingscommissies. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van het diaconale-financiële document “Nog gerichter geven”.
    

C. Uitvoering geven aan diaconale beleidspunten vanuit de Algemene Kerkenraad, door: 
 1. jaarlijks een activiteitenplan op te stellen en dit met de AK te bespreken. 
 2. voortdurend aandacht te besteden aan informatieverstrekking over collectes en 
  diaconale projecten. (Bekendheid met het collectedoel en de projecten  
  bepaalt ons meer en indringender bij de noden van onze    
  medemens en de noodzakelijke betrokkenheid die dat van ons vraagt). 
 3.  - lokale steun te blijven verlenen daar waar noodzakelijk; 
   -  “benaderbaar” te zijn en laagdrempelig voor stille hulp in eigen gemeente; 
   - noodhulp te blijven verlenen: nationale en internationale steun te verlenen 
   door het voldoen van onze diaconale aandelen aan Kerk in Actie; 
  -  een groot diaconaal hulpproject op te zetten, waaraan alle geledingen binnen 
   onze kerk een bijdrage kunnen leveren. 
 
Evaluatie bestaand beleid 2016-2020 en wensen voor nieuw beleid 
 
Om het bestaande beleid te kunnen evalueren zijn aan de wijkdiaconien de volgende vragen gesteld: 

a. staan er aandachtspunten in die niet meer actueel c.q. achterhaald zijn? 
b. zijn er aandachtspunten die toegevoegd kunnen worden om te dienen als nieuw beleid? 

 
De volgende opmerkingen zijn daarbij gemaakt: 

• graag wat meer flexibiliteit in wijkgebonden collectes; 

• graag meer aandacht voor het AZC Heemserpoort en wat de Diaconie daar kan betekenen; 

• graag mogelijkheden bekijken tot het opzetten van een horeca-/keukenproject in 
Hardenberg-Centrum; 

• wat kunnen we doen tegen voedselverspilling?; 

• mogelijkheid onderzoeken tot het aanstellen van een diaconaal predikant/kerkelijk werker. 
 
 
SAMENGEVAT leidt het vorenstaande, inclusief de genoemde nieuwe actiepunten, 
tot het volgende nieuwe beleid 2021-2024: 
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A. Handhaving van: 
1. de organisatie (samenstelling, taken en bevoegdheden) van de Diaconie, het College van 

Diakenen, de ZWO-Commissie en de verschillende werkgroepen; 
2. het principe om het vermogen c.q. de reserves niet verder te laten groeien; 
3. het ondersteunen van lopende financiële projecten; 
4. het doen van giften aan bij het CvD bekende- en financieel betrouwbare hulporganisaties;  
5. het houden van de diaconale collectes (eerste rondgang in de erediensten), aan de hand van 

het collecterooster van de PKN en verder in goed overleg met het College van 
Kerkrentmeesters; 

6. het houden van wijkgebonden collectes met inachtneming van de afgesproken procedure; 
7. het duurzaam beleggen in b.v. Oikocredit; 
8. de zorg voor een juiste- en volledige informatievoorziening aan alle betrokken partijen, in het 

bijzonder de gemeente(leden). van giften aan goede doelen en hoe de verdeling is tussen 
lokale-, Nederlandse- en Europese financiële thema’s; 

9. de zorg voor de naaste, inclusief noodhulp, al dan niet via de diaconale werkgroep “Nood in 
Eigen Gemeente”; 

10. de aandacht voor (vluchtelingen in) het plaatselijke AZC, waar nodig met behulp van 
Vluchtelingen Werk Hardenberg en/of daarmee vergelijkbare organisaties, zoals het 
Diaconaal Platform Hardenberg (DPH). 

 
B. Het openstaan voor: 

1. zich aandienende nieuwe (duurzame) projecten/beleggingsmogelijkheden; 
2. het meedoen in nieuwe-, gemeentebreed gedragen, diaconale projecten; 
3. het doen van giften aan andere dan de bekende organisaties; 
4. het (mede) ontwikkelen van duurzaamheidbeleid, voor zover van diaconale aard; 
5. Initiatieven tot wijziging/aanvulling van het hiervoor onder A. genoemde beleid, mits deze 

leiden tot een verbeterde/efficiëntere/doelmatige/nuttiger handelwijze of (besteding)doel. 
 
 Voor wat betreft de punten B 1 t/m 3 geldt: 

1. het door de Diaconie vastgestelde “beleggingsstatuut”; 
2. dat bij het doen van keuzes gebruik kon worden gemaakt van de door de Kerk in Actie 

uitgebrachte keuzewaaier: een handleiding voor de Diaconie, ZWO- en zendingscommissies. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van het diaconale-financiële document “Nog gerichter geven”. 

 
C. Uitvoering geven aan de wens tot: 

1. het onderzoeken van de mogelijkheden tot het opzetten van een diaconaal horecaproject in 
Hardenberg-Centrum, waar mogelijk in combinatie met de beoogde opzet van een 
“stadskerk” (na de gebouwenkeuze door AK/CvK);  

2. het onderzoeken van de mogelijkheid tot het (al dan niet parttime) aanstellen van een 
diaconaal predikant/kerkelijk werker; 

3. het – meer dan nu - samenwerken met het Diaconaal Platform Hardenberg (DPH) door het 
over en weer delen van nuttige, diaconaal gerichte informatie, onder meer vanuit de 
gemeentelijke Participatieraad; 

4. het zoveel mogelijk voorkomen van voedselverspilling. 
 

D. Uitvoering geven aan de diaconale beleidspunten genoemd in het beleidsplan van de Algemene 

 Kerkenraad, door:  

1. jaarlijks een activiteitenplan op te stellen en dit met de AK te bespreken; 

 2. voortdurend aandacht te besteden aan informatieverstrekking over collectes en 
  diaconale projecten. (bekendheid met het collectedoel en de projecten  
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  bepaalt meer en indringender bij de noden van onze medemens en de   
  noodzakelijke betrokkenheid die dat van ons vraagt); 
 3.  - lokale steun te blijven verlenen daar waar noodzakelijk; 
   -  “benaderbaar” te zijn en laagdrempelig voor stille hulp in eigen gemeente; 
   - noodhulp te blijven verlenen: nationale en internationale steun te verlenen 
   door het voldoen van onze diaconale aandelen aan Kerk in Actie; 
  -  een diaconaal hulpproject op te zetten, waaraan alle geledingen binnen 
   onze kerkelijke gemeente een bijdrage kunnen leveren. 
   
 
 

 
 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
 
 
 
Aldus voorlopig vastgesteld in de vergadering van het College van Diakenen d.d. 3 juni 2021.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad d.d. 5 juli 2021. 
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Bijlage 
behorende bij het Beleidsplan van het College van Diakenen 2021-2024 
 

Werkgroepen en hun taken 
 
Jongerendiaconaat – DJP 
Het Diaconaal Jongeren Project als zodanig bestaat niet meer. Via het DJP werd er 2 x per jaar een 
boeken- en kledingbeurs georganiseerd. De opbrengst ging naar het project waar de jongeren aan 
het werk gingen. Omdat deze acties goed liepen, zijn deze onder leiding van een stuurgroep 
doorgegaan. De opbrengst van deze beurzen gaat naar een goed doel. Vaak naar een doel waarvan 
er een connectie is met mensen die lid zijn van de PKN of woonachtig zijn in Hardenberg. De 
betaling aan het goede doel loopt via de Diaconie. 
 
Kerktelefoon en KerkTV 
Indien gemeenteleden niet meer in de gelegenheid zijn om de kerk te bezoeken, is er de 
mogelijkheid om de diensten (gratis) via internet te volgen. Dit kan via de link die te vinden is onder 
het hoofdstuk “Kerkdiensten” van de kerkelijke website. Ook is het mogelijk dat er een kastje bij 
mensen thuis geplaatst wordt, waarmee men de diensten kan volgen. Hieraan zijn kosten 
verbonden. 
 
Kerstattenties 
Het is al jaren een goede gewoonte om in de adventstijd de oudere gemeenteleden een leuke 
kerstattentie te bezorgen. Deze attenties gaan als groet naar de gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder, langdurig zieken en gemeenteleden die in het afgelopen jaar alleenstaande zijn geworden 
door het overlijden van de partner.  
 
Nood in eigen gemeente  
Van oudsher heeft de kerk altijd zorg gedragen voor de armen en minderheden in onze 
samenleving. Ook nu is er hulp mogelijk met het verbeteren en oplossen van (financiële) 
problemen. Dit gebeurt uiteraard zeer vertrouwelijk. Zelfs binnen de Diaconie is het maar bij enkele 
nauw betrokkenen bekend wie deze hulp krijgen.  
Wanneer bij een gemeentelid of een gezin moeilijkheden worden gesignaleerd gaan, liefst twee 
diakenen, op huisbezoek. Zij bespreken met betrokkene(n) de problemen. Na het bezoek 
overleggen ze samen en nemen zo nodig contact op met een lid van het moderamen uit het College 
van Diakenen (bij financiële problemen meestal de penningmeester). 
Ook kan men contact opnemen met een collega-diaken uit een andere wijk die deel uitmaakt van 
de werkgroep Nood in eigen Gemeente. 
Het doel is om mensen op het goede spoor te helpen door rechtstreekse hulp of door 
maatschappelijke instanties in te schakelen. 
 
Ouderen  
Voor de ouderen worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals ontmoetingsmiddagen (spreker, 
muziek, voordracht, bepaald onderwerp, Pasen, Kerstfeest), al dan niet eindigend met een 
gezamenlijke maaltijd. Ook worden er middaguitstapjes georganiseerd.  
 
Samen Delen 
Door de diaconieën van alle wijken en andere kerken in Hardenberg en Heemse wordt voor de 
kerstdagen de actie “samen delen” gehouden. Veel mensen krijgen van hun werkgever een 
kerstpakket. Voor de meeste mensen is dit een leuk extraatje. Maar er zijn helaas ook mensen die 
geen kerstpakket krijgen, maar die iets extra’s tijdens de feestdagen juist goed kunnen gebruiken.  
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Daarom zamelt men voor de kerstdagen kerstpakketten in.  De mensen van de Werkgroep Samen 
Delen stellen daaruit nieuwe pakketten samen die dan worden uitgedeeld aan mensen die dit goed 
kunnen gebruiken. 
 
Vakantieweken 
Iedereen heeft het op zijn tijd nodig om eens helemaal de dagelijkse gang van zaken te verlaten en 
in een andere omgeving, met andere mensen, nieuwe energie op te doen. Toch kunnen er 
verschillende redenen zijn waarom mensen niet op vakantie gaan. Voor mensen die om financiële 
redenen niet met vakantie kunnen, zijn er mogelijkheden om toch goedkoop een weekje op 
vakantie te gaan. Indien er medische of sociale omstandigheden zijn waardoor op vakantie gaan 
moeilijk is, zijn er mogelijkheden om via de Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk (ISDV) 
een vakantie te boeken. Deze organiseert diverse vakanties in groepsverband. In een 
accommodatie aangepast voor mensen met een handicap of een kwetsbare gezondheid en met 
hulp en verzorging van verpleegkundigen en verzorgenden. De vakanties zijn ook geschikt voor 
(echt)paren, van wie één van de partners dementerend is. Deze vakantieweken vinden 
voornamelijk plaats in De Werelt in Lunteren, in Nieuw Hydepark in Doorn, Dennenheul te Ermelo, 
de Heerenhof in Mechelen (ZL), IJsselvliedt te Wezep en op het vakantieschip Prins Willem-
Alexander. De werkgroep Vakantieweken heeft dan ook als doel het boeken van genoemde 
vakantiemogelijkheden. 

 

Participatie 
 
Zorgcentrum Clara Feyoena Heem 
In dit zorgcentrum van de Saxenburgh Groep worden kerkdiensten gehouden in “De Kerkzaal” (Het 
Hoenderhok) voor alle bewoners (PG, Somatiek en Revalidatie). Hierbij gaan (gingen) ook vrijwillige 
voorgangers voor, volgens een rooster. Er zijn ook diakenen en ouderlingen uit de wijk aanwezig, 
meer diakenen m.b.t. de avondmaalsvieringen: 4x per jaar. 
 
Zorgcentrum Oostloorn 
In het Zorgcentrum “Oostloorn” van de Saxenburgh Groep wordt wekelijks een kerkdienst 
gehouden voor de daar wonende cliënten, hun eventuele begeleiders en verdere belangstellenden. 
Deze diensten worden beurtelings verzorgd door de PG Hardenberg-Heemse en de GKV 
Hardenberg. Twee diensten per jaar worden gewoonlijk door de geestelijk verzorger van de 
Saxenburgh Groep verzorgd. In de andere vestigingen van de Saxenburgh Groep kan via een live 
verbinding met de dienst worden meegekeken. 

  
Voedselbank 
Ten behoeve van de Voedselbank Hardenberg-Ommen worden jaarlijks inzamelingen gehouden. 
Deze inzameling vindt door de diverse wijkdiaconieën plaats rondom Biddag.  
Dit alles in overleg met de leiding van de Voedselbank. 
 
ZWO-Cie. 
Zie hiervoor pagina 2 van het beleidsplan. Eén diaken uit de ZWO-cie. maakt tevens deel uit van het 
College van Diakenen.  
 
Noaberschap/Stand-by 
 
“Baalder Noaberschap” is een project, uitgaande van de wijkdiaconieën van PKN en GKV uit 
Baalder, om de betrokkenheid met elkaar in de gehele wijk Baalder concreet te maken en samen te 
ervaren. Dat doet men door, in samenwerking met de Wijkvereniging Baalder, naar elkaar om te 
zien, elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. 
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“Baalder Noaberschap” kan op allerlei manieren ingevuld worden en iedereen kan op zijn/haar 
eigen wijze en met eigen talenten meedoen. 
“Marslanden Noaberschap” is opgezet door de diaconieën van PKN en GKV-Marslanden, met 
ondersteuning van Plaatselijk Belang Marslanden.  
Stand By is een wijkhulpdienst, opgezet door de Wijkdiaconie Baalderveld om er te zijn voor de 
ander. Dat kan op allerlei manieren, iedereen op zijn/haar eigen wijze met zijn/haar eigen talenten. 
Vooral voor de kleine en/of ‘acute’ probleemsituaties kan er een beroep op de wijkhulpdienst 
gedaan worden. Bijvoorbeeld voor het van school halen van de kinderen, even boodschappen doen, 
medicijnen halen, een knoop aannaaien of een lamp vervangen. Kleine technische klusjes of even 
iets in de tuin doen. Een wandelingetje maken of koffiedrinken bij iemand die eenzaam is. Het gaat 
om alledaagse kleine dingen die mensen zelf door de omstandigheden tijdelijk niet kunnen.  
In Hardenberg is er het “Noaberschap Hardenberg-Centrum”, opgezet door de wijkdiaconieën van 
de PKN Hardenberg-Centrum en van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Petrakerk).  
In Heemse is er het “Noaberschap Heemse”, opgezet door Plaatselijk Belang Heemse, 
Wijkvereniging “Norden-Hazenbos”, De Stuw en de Diaconieën van PKN Heemse en Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt (Kandelaarkerk) Heemse. 
 
AZC Heemserpoort 
De kerken van de gemeente Hardenberg zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hardenberg. Zij 
hebben op verzoek van de Gemeente Hardenberg nagedacht over hoe de kerken van Hardenberg 
een bijdrage kunnen leveren m.b.t. de vluchtelingen die vanaf 24 oktober 2016 zijn gearriveerd in 
het AZC Heemserpoort. Daarvoor is een speciale werkgroep van het Diaconaal Platform opgericht 
die hier handen en voeten aan mag geven. Zij hanteren als naam: Werkgroep Diaconaal Platform. 
Werkgroep Diaconaal Platform. Deze werkgroep organiseert o.a. het “fietsenproject” om de 
mobiliteit van de vluchteling te versterken EN kleine ondersteunende acties en activiteiten voor het 
AZC. Vanuit de Diaconie PKN heeft één diaken zitting in deze werkgroep.  
Deze Werkgroep Diaconaal Platform is initiator geweest van het “Buddy Project Hardenberg”. Het 
“Buddy Project Hardenberg” is sinds 6 maart 2019 een stichting. De stichting Buddy Project 
Hardenberg is opgericht vanuit het advies van het bestuur van het Diaconale Platform Hardenberg 
om de financiën goed te regelen en de mogelijkheid om giften te kunnen ontvangen.  
 
 

 


