
Definitief beleidsplan diaconieën Protestantse Gemeente te Wageningen
(versie 0.0.5)

Versie 0.0.1 is besproken in de bijeenkomst diaconieën van de wijkgemeenten Markus, Mattheus en
Lukas d.d. 21 april 2015. Tijdens deze bijeenkomst heeft iedereen kunnen aangeven wat hij/zij
belangrijk vindt voor het beleidsplan.

In willekeurige volgorde:
· Waarvoor is de diaconie in het leven geroepen, wat is de Bron?
· Taak voor de gehele gemeente, talentenbank;
· Christen-zijn = diaken-zijn;
· Zorgzame kerk via buurtvorming, oog voor elkaar, elkaar vasthouden;
· Rol van de diaken in de dienst;
· Geld inzamelen en uitgeven;
· Visie op vluchtelingen/illegalen en concretisering;
· Samenwerking Vluchtelingenwerk en Steunfonds Vluchtelingen;
· Verdergaande samenwerking verschillende kerken.

In versie 0.0.2 is bovenstaande verwerkt. Een goede uitwerking van het onderdeel
‘(Uitgeprocedeerde) asielzoekers’ ontbrak nog. Deze is in versie 0.0.3 toegevoegd en vervolgens ter
bespreking aangeboden aan het College van Diakenen.

In versie 0.0.4 is het beperkte commentaar vanuit het College van Diakenen d.d. 2 juni 2015
verwerkt. Deze versie is ter bespreking aangeboden aan de wijk diaconieën van Mattheus, Markus en
Lukas.

Op 16 juni is versie 0.0.4 besproken in de vergadering van de gezamenlijke wijk diaconieën, waar geen
inhoudelijke opmerkingen meer waren. In onderliggende definitieve conceptversie, zijn enkele type-
en taalfouten verbeterd. Deze versie is aangeboden aan voorzitter en scriba Alegemene Kerkenraad.
Voorzitter Algemene Kerkenraad is tevens voorzitter Beleidscommissie.

Wat is diaconaat? De twee sleutelwoorden in het diaconaat zijn barmhartigheid en gerechtigheid. Zie
hiervoor ook artikel X lid 2, 4 en 5 van onze kerkorde:

2. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

4. De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping
samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.

5. Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in een relatie van
wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen die haar worden aangereikt door
gemeenten waarvan de leden uit andere culturen afkomstig zijn.

En vervolgens in artikel XVI lid 3: In de diaconale arbeid, in Nederland en in de wereld, vervult de kerk
haar opdracht om zich in te zetten voor wie lijden en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting
en gerechtigheid, in samenwerking met kerken en gemeenten ter plaatse en met verwante instanties.
De kerk verricht haar arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere
godsdiensten.
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Barmhartigheid laat zich misschien wel het best omschrijven met de door de Heere Jezus zelf vertelde
gelijkenis in de Bijbel over de barmhartige Samaritaan: niet voorbijgaan aan de overzijde van de weg,
maar neerknielen en de medemens tot helper zijn. Kort en bondig geformuleerd: helpen waar geen
helper is.

Gerechtigheid raakt aan het recht dat de arme, de zwakke of de vreemdeling heeft en staat lijnrecht
tegenover het recht van de sterkste of de rijkste. D

Dagelijks komt de nood op ons af bij wat we zien, lezen en horen. Dichtbij: ziekte, vereenzaming,
conflicten, gebroken relaties, werkloosheid, financiële nood .... Verder weg: hongersnoden,
natuurrampen, oorlogen, vluchtelingen .... Diaconaat betekent dan zich de vraag stellen “wat kan ik
voor anderen, mijn naasten, in deze omstandigheden doen?” Maar het daar dan niet bij laten, maar
ook wegen zoeken om tot daadwerkelijke hulp en verandering van situaties te komen.

Onze aandacht is daarbij gericht op de “huisgenoten des geloofs” binnen de kerk, want onze hulp zou
ongeloofwaardig zijn als we de eigen leden van onze kerk zouden verwaarlozen, én op mensen buiten
de kerk, opdat ieder mens tot zijn of haar recht komt, ongeacht geloof, ras of sekse.

Ons diaconaal handelen wordt geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus met de Bijbel als
grondslag. Diaconale arbeid mogen we verrichten in navolging van Jezus Christus, die kwam om te
dienen en Zijn leven heeft gegeven tot een losprijs voor velen. Waarachtig dienen van onze naaste
ontspringt aan de liefde die van boven komt en ons in Christus wordt geschonken.

Wat is de taak van een diaken?
Ordinantie 3 artikel 11 beschrijft het dienstwerk van diakenen als volgt:
11. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen
toevertrouwd:
• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
• 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 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 in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken
en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
• het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
• en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Wat is de taak van een gemeentelid?
In Ordinantie 8 artikel 3 staat hierover:
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.
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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. Gemeenteleden dienen mede gestalte te geven aan het diaconaat. Het is daarom een taak van de
diakenen om gemeenteleden te motiveren om de diaconale roeping, die wij allen hebben, te
aanvaarden.
Voor de diakenen is hier dus naast de daadwerkelijke dienst der barmhartigheid en gerechtigheid ook
een leidinggevende taak weggelegd. Dit is ook terug te vinden in Handelingen 6, waar de verkiezing
van de eerste zeven diakenen van de vroegchristelijke gemeente staat beschreven.

Deze leidinggevende taak van diakenen zal echter nooit een heersende, maar moet altijd een
dienende taak zijn.

De diaconale arbeid is dus in wezen een taak van de gehele gemeente. Het dienstbetoon, verbonden
aan en gedragen vanuit het Evangelie, is kenmerkend voor een levende christelijke gemeente. In zo’n
gemeente heeft men aandacht voor elkaar, heeft men belangstelling voor elkaars lief en leed en is
men bewogen met het lot van de verre naaste in nood. In zo’n gemeente heeft men metterdaad veel
voor elkaar en voor anderen over.

Speerpunten voor beleidsperiode 2016-2021

Diaconale gemeente
We gaan werken aan de bewustwording dat de hele gemeente ‘diaken’ is en dat diaconaat hoort tot
de essentie van ons kerk-zijn. Christen-zijn = diaken-zijn. Dat betekent voor “huisgenoten des
geloofs”: oog voor elkaar hebben en elkaar vasthouden.

Dit doen we door:
· Het thema bespreekbaar te maken bij de gemeenteleden onder andere tijdens huisbezoeken,
gemeenteavonden etc.;
· In overleg met de predikanten de zondagse erediensten daarin een belangrijke rol te laten spelen;
· De diakenen meer te richten op coördineren, faciliteren, toerusten en stimuleren van
gemeenteleden en minder zelf betrokken te zijn bij de uitvoering;
· Gemeenteleden aan te spreken op hun expertise. De expertise kan gehaald worden uit de bestaande
‘talenten-banken’, die weer geactualiseerd kunnen worden;
· Vorming van ‘buurtjes’ waarin diaconaal en pastoraal naar elkaar omgekeken wordt;
· Te werken aan een betere communicatie tussen diakenen en de gemeente.

Dat vraagt om een cultuur van discipelschap, waarin we meer oog hebben voor de naaste en het
‘gewoon’ vinden om te helpen. Vanzelfsprekend wordt dit alles steeds gevoed vanuit het Evangelie en
is het steeds ingebed in gebed. Zorgen voor onze naaste in nood behoort tot de essentie van ons kerk
zijn!

Samenwerken buiten de PGtW V
Voor diaconaat binnen en met name buiten de kerk gaan we meer samenwerken met:
· Hulporganisaties die contact hebben met de hulpbehoevende mensen zoals Markt 17, Isofa,
Kom-Eet, Present, etc.
· Andere kerken in Wageningen via Kerknet en WMO-platform in de overtuiging dat zij tegen
vergelijkbare diaconale vraagstukken aanlopen.
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De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet in de samenwerking binnen de PGtW.
Daar gaan we mee door, maar in de komende jaren zoeken we ook de samenwerking met andere
diaconieën op. Elkaar informeren en stimuleren is daarbij het vertrekpunt.

Oog voor gerechtigheid
We gaan de gemeente stimuleren om meer aandacht te geven aan het Bijbelse thema gerechtigheid
en het onderhouden van de schepping.
Er is bij ons een behoorlijk verschil tussen ‘leer en leven’ en dat verschil wordt groter naarmate de
situatie concreter en dichterbij komt.
Ook hebben we vrijwel geen aandacht voor de schepping. In hoeverre maken we gebruik van eerlijke
kleding, eerlijk voedsel, de fiets, enzovoort.

(Uitgeprocedeerde) asielzoekers
Onze aarde kent vele conflicten en grote verschillen in welvaart. Uitgangspunt bij hulp aan
asielzoekers is de barmhartige Samaritaan, die zich ontfermt over mensen die geraakt worden door
geweld en kwetsbaar zijn. Mensenrechten worden in veel landen niet gerespecteerd. Er zijn veel
conflicten en oorlogen waarbij momenteel meer dan 50 miljoen mensen huis en haard ontvlucht zijn.

In Wageningen werkt de diaconie samen met organisaties voor Vluchtelingenwerk en samen met
andere Wageningse kerken aan de hulp aan de asielzoekers. Dit is zowel materiele hulp – zoals via het
Steunfonds Vluchtelingenwerk – als organisatorische en morele steun van hun werk.

Wageningen kent een procesopvanglocatie (pol) van het COA aan de Keijenbergseweg.
In een pol verblijven personen die net voor of aan de start van de asielprocedure staan. Via
Vluchtelingenwerk en Vluchteling Onder Dak worden ook asielzoekers die verder in de procedure zijn
ondersteund.

We willen samenwerken met de vluchtelingenorganisaties in Wageningen om dit vorm te geven. Er
wordt o.a. nagedacht over een tijdelijke logeeropvang voor asielzoekers die buiten de opvang vallen.

Financiën
In lijn van de voorgaande jaren streven we ernaar om het vermogen van de Diaconie niet te laten
toenemen. Het ongewijzigde beleid is om per jaar maximaal 25.000 euro in te teren op het eigen
vermogen. Via incidentele inkomsten (legaten en verkoop grond) wordt het eigen vermogen (deels)
aangevuld. De inkomsten uit pacht en huur zijn de afgelopen jaren gemaximaliseerd. De komende
periode willen we de focus leggen op het verhogen van de inkomsten collecten en giften.
Dit doen we door:
· Het diaconale werk extra onder de aandacht brengen van gemeenteleden
· Gemeenteleden meer inzage geven in de uitgaven en inkomsten van de Diaconie
· Minder algemene diaconale collecten.

Een aantal algemene collecten kan bijvoorbeeld expliciet bestemd worden voor het
Ondersteuningswerk

· Mogelijk tot geven van giften en legaten onder de aandacht brengen Het geven voor de diaconale
collecte is bijna een automatisme geworden.

Daarnaast is vaak onbekend waarvoor deze algemene collecten uiteindelijk bedoeld zijn.
De opbrengsten van collecten met een duidelijk doel zijn altijd hoger.
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