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Beleidsplan Diaconie 2023 - 2027 

 

    

   Protestantse Gemeente te Montfoort 

     

 

           

 

  

 

1. Inleiding 

Het beleidsplan van de diaconie is onderdeel van het beleidsplan van de Protestantse 

Gemeente te Montfoort (PGM). Door de huidige economische crisis zou de vraag om 

directe materiële hulp kunnen toenemen. Daarnaast zal de vraag op maatschappelijke 

aandachtsgebieden actueel blijven. We denken hierbij aan mantelzorg, 

vreemdelingenbeleid, sociale onzekerheid, werkdruk en individualisering. 

 

2. Diaconaat 

De kern van diaconaat is “dienen”. Hierbij baseren we ons vooral op voorbeelden uit de 

Bijbel, alsmede op voorschriften in de kerkorde en aandachtspunten uit maatschappelijke 

discussies over normen en waarden. De diaconie is zowel actief binnen de eigen 

gemeente als daarbuiten. 

 

2.1. Diaconale taak  

De gemeente is in haar geheel een diaconale gemeente: de diakenen gaan de gemeente 

voor in haar diaconale taak en werken zodoende mee aan gemeenteopbouw. 

 

2.2. Diaconaat is 

• het doen van gerechtigheid en barmhartigheid in navolging van Christus. Het is 

getuigen in woord en daad van gerechtigheid daar waar onrecht is binnen en buiten 

de gemeente. 

• delen van wat ons aan geld en goederen is gegeven. 

• helpen waar geen of onvoldoende hulp is: zowel binnen de gemeente als 

daarbuiten. 

 

3. Diaconaal werkveld 

Extern: Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie. Deze 

vallen financieel onder de diaconie maar vormen het aandachtsveld van de ZWOE, die op 

projectbasis hulp zoekt van gemeenteleden.  

Daarnaast binnenlands diaconaat, en plaatselijke en regionale inspanningen, bijvoorbeeld 

asielzoekersbeleid  (betrokkenheid bij lokale inburgeringsactiviteiten)  

en vertegenwoordiging in de WMO-raad. Waar mogelijk vindt afstemming plaats met 

diaconieën in omliggende plaatsen.  

Intern: op verzoek inbreng in kerkdiensten, jeugdwerk (voorlichting), wijkwerk 

(bijvoorbeeld het thema “de diaken als praktische hulp bij zorgverlening”), thema-

avonden, wijkontmoetingsavonden 

 

4. Doelstellingen en attentiegebieden van het diaconaat 

• het ondersteunen van de activiteiten van de wijkteams, daar waar gewenst. 

• het onder de aandacht brengen van misstanden in de wereld. 

• het verrichten van taken tijdens de eredienst (collecteren, viering Heilig 

Avondmaal). 

• het zorgdragen voor diaconale inkomsten (VVB). 

• financiële ondersteuning van projecten, instellingen en personen. 

• praktische hulpverlening (kerkauto, kerkdienst gemist etc.). 

• het opzetten en op elkaar afstemmen van activiteiten binnen de diverse kerkelijke 

commissies (ZWOE, wijkteams, diensten van en voor mensen met een 

verstandelijke beperking etc.). 
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• participeren in netwerken buiten de gemeente (SWOM, Vluchtelingenwerk, WMO). 

• Het zo nodig organiseren van diaconale diensten 

 

5. Beleidsthema’s diaconie 

  Aandachtsvelden: 

1. Armoede 

2. Eenzaamheid 

3. Werkloosheid 

4. Onrecht 

5. Zorg 

6. Discriminatie/Onderdrukking 

7. Werelddiaconaat 

8. Vluchtelingenwerk 

  Doelgroepen, in beginsel is dat de naaste dichtbij en veraf. Dan hebben we het over  

  alle mensen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid, werkloosheid, 

onrecht, ziekte en zorg, discriminatie en onderdrukking. Dat kan dus iedereen zijn. 

 

5.1. Concrete taken per aandachtsveld 

1. Armoede  

• Waar mogelijk bestrijding met verwijzing naar en met behulp van sociale 

verzekeringswetten, en contact via de gemeentelijke instanties; deelname aan 

schuldhulpmaatjes 

2. Eenzaamheid 

• Signaleren, in overleg met wijkteams contacten bevorderen. 

3. Werkloosheid 

• De financiële gevolgen van werkloosheid behoren niet tot het pakket van de 

diaconie. Wel algemene aandacht voor werklozen en waar mogelijk de begeleiding 

en poging tot inzet bij vrijwilligerswerk. 

4. Onrecht 

• Signaleren en mogelijkheden van aanpak bekijken via daartoe geëigende 

organisaties. 

5. Zorg 

• Signaleren van knelpunten (antennefunctie). 

• Aandacht vragen binnen de gemeente. 

• Aandacht vragen voor de problematiek bij verantwoordelijke of betrokken 

instanties.  

• Ondersteuning van de zorg(financieel en/of praktisch). 

6. Discriminatie/onderdrukking 

• Binnen de eigen gemeente aandacht vragen voor misstanden. 

• Reageren naar verantwoordelijke of betrokken instanties (bv. door schrijfacties). 

• Ondersteunen van lokale en landelijke initiatieven gericht tegen onderdrukking en 

discriminatie. 

7. Werelddiaconaat 

• Het bij de gemeente onder de aandacht brengen van de bestaande problematiek en 

ontwikkelingen op het gebied van werelddiaconaat. Het financieel ondersteunen van 

projecten van Kerk in Actie. 

8. Vluchtelingenwerk 

• De diaconie werkt in het kader van vluchtelingenwerk nauw samen met de Stichting 

WegWijs Montfoort-Linschoten. 

 

 

6. Overige taken 

• Collecteren tijdens diensten. 

• Organisatie van het vervoer van gemeenteleden naar de kerkdiensten. 

• Organisatie (logistiek) van de viering van het Heilig Avondmaal. 

• Verzorging van kaarsen zoals paaskaars en doopkaars. 

 

• Vertegenwoordiging kerk naar andere kerkelijke en burgerlijke instanties      
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        (zoals classis, SWOM, WMO Mantelzorg, gemeente Montfoort, Vluchtelingenwerk   

 Nederland). 

 

7. Netwerkfunctie 

Het leggen en onderhouden van contacten met individuen, organen en instellingen zowel 

binnen als buiten de gemeente is van groot belang om als diaconie goed te kunnen 

functioneren. Doel is om anderen aan te spreken en aangesproken te kunnen worden 

over hulpvragen en misstanden. Te denken valt aan commissies, kerken, de gemeente 

Montfoort, stichtingen. 

 

8. Signaalfunctie 

Om hulp te kunnen verlenen is het van essentieel belang signalen hieromtrent te 

ontvangen en door te geven, in eerste instantie van en naar wijkteams. 

Gemeenteleden worden nadrukkelijk uitgenodigd om een open oog en oor te hebben 

voor signalen uit hun omgeving.  

 

9. Bewustwording 

Het is van groot belang om zaken als onrecht, zorg en leed binnen en buiten onze 

gemeente onder de aandacht van de mensen te brengen. Hierbij kunnen we 

gebruikmaken van lokale media, de nieuwsbrief, het kerkblad, de website, folders en de 

kerkapp. 

    

10. Fondsenwerving 

De diaconie beschikt over een aparte begroting, inclusief een eigen VVB voor de Diaconie 

en een eigen VVB voor de ZWOE. Dat betekent onder meer dat de diaconie 

verantwoordelijk is voor het binnenhalen van middelen om de quota te kunnen betalen. 

Via deze begroting kan speciaal aandacht worden besteed aan de werving en toedeling 

van gelden. Door de inkomsten te verhogen en de uitgaven te beperken komt geld 

beschikbaar dat aan diaconale doelen besteed kan worden. Door lokale, regionale en 

wereldwijde doelen en bestedingen meer te benadrukken moeten mensen gestimuleerd 

worden om hun giften te verhogen. 

 

11. Slotopmerking 

Alle activiteiten zijn natuurlijk mede afhankelijk van de beschikbare menselijke capaciteit.  

We proberen dan ook zo veel mogelijk gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van 

diaconale werkzaamheden. 

 

12. Speerpunten voor de komende 4 jaar 

 

• De kerkelijke gemeente betrekken bij diaconale activiteiten 

• Het vergroten van de sigaalfunctie om mogelijke (financiële) problemen dichtbij 

en ver weg op de sporen en waar mogelijk ondersteuning te bieden 

• Het verder participeren in kerkelijke- en burgerlijke instanties om gezamenlijke te 

kunnen helpen bij de huidige wereldwijde crisis die momenteel gaande is (oorlog, 

asielcrisis, gascrisis) 


