
BIJLAGE 3 
(bij het concept-beleidsplan PG Noordlaren-Glimmen) 

Beleidsnotitie 2021 – 2025 

 

College van Diakenen – Protestantse Gemeente te Noordlaren en Glimmen  

 

 

 

Inleiding  

In een diaconaal beleidsplan zal de kerkelijke gemeenschap een centrale positie innemen. Immers, 

diaconaat is iets van de gehele gemeente en kan niet worden doorgeschoven naar de diaconie alleen. 

Sterker nog: een kerkelijke gemeente is er niet uitsluitend voor zichzelf, maar is gericht op omgang 

met God, gemeenschap met elkaar en in dienst van de samenleving - met woord en daad, dichtbij en 

ver weg. Zij maakt het engagement en de solidariteit met de minst bedeelde mensen en de meest 

bedreigde schepping niet los van de beide andere dimensies. In de praktijk van het werk staan ze 

soms naast elkaar, maar het streven is om ze geïntegreerd aan de orde te laten zijn. 

 

Hierbij moeten we wel rekening houden met de veranderende tijd waarin we leven. Minder mensen 

die kerkdiensten bezoeken, een vergrijzende gemeente. Dit wil niet zeggen dat mensen minder 

betrokken zijn. Of dat er minder nood is. Misschien juist wel meer. We zullen als diaconie rekening 

moeten houden met de veranderingen in de maatschappij en de beleving van mensen. We zullen 

waar nodig de samenwerking zoeken omdat we geloven dat we nodig zijn. 

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door 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. De samenleving, en dan vooral de mensen in knelsituaties, staan in een 

diaconale gemeente centraal. 

 

De volgende principes zijn richtinggevend voor het diaconale beleid: 

 Luisteren naar de noden en de inzichten van mensen, (belangen)groepen en volken die hulp 

nodig hebben en (leren) kijken vanuit de positie van de hulpontvanger. 

 Gelijkwaardigheid: diaconale hulp gaat uit van het principe gelijkwaardigheid van de hulpgever 

en de hulpontvanger. 

 Bewustwording van de hulpgever met betrekking tot de eigen, ook maatschappelijke, positie. 

Hierdoor kan inzicht groeien hoe de eigen positie het zicht op mensen die hulp vragen kan 

beperken. 

 Solidariteit: partij kiezen voor mensen zonder rechten door in actie te komen tegen het onrecht 

dat hen wordt aangedaan d.m.v. het organiseren van acties voor bewustwording en financiële 

hulp, schrijfacties voor Amnesty. 
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Taken 

 

Het diaconale werk in onze gemeente is onder te verdelen in:  

1. Eredienst 

2. Gemeentewerk 

3. Samenlevingsdiaconaat 

4. Werelddiaconaat  

5. Organisatie   

 

 

1. Eredienst 

 

● Heilig Avondmaal  

De diakenen/diaconaal medewerkers  zijn verantwoordelijk voor en werken mee aan de bediening 

van het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal wordt ten minste 5x per jaar gevierd en op Witte 

Donderdag. Het Heilig Avondmaal wordt op verschillende manieren gevierd, lopend of in de kring. Bij 

de diensten in Noordlaren en Glimmen kunnen kinderen bij de uitdeling van brood en wijn ook een 

taak hebben. Het is mogelijk dat het Heilig Avondmaal op verzoek thuis worden gevierd. 

 

● Intentielichtjes 

Iedere kerkganger kan voor het begin van de eredienst een waxinelichtje aan de paaskaars aansteken 

om een gedachte zichtbaar te maken, zonder de noodzaak deze uit te spreken. Tijdens de voorbede 

is er een stil moment waarin een ieder de intentielichtjes kan gedenken.  

 

● Collectes 

In onze gemeente hanteren we in principe twee collectes tijdens de eredienst. De diaconale collecte 

is altijd de eerste collecte tijdens de dienst. De bestemming van de collectes wordt vooraf vastgelegd 

in een collecterooster.  

Verantwoording van de collecteopbrengsten vindt in overleg plaats door vermelding in 4-Luik en zo 

nodig in de zondagse nieuwsbrief. 

 

● Overige collectes 

Op de begraafplaats in Noordlaren (of in de gedachtenisdienst) wordt altijd een collecte gehouden. 

Wij willen deze reeds vele jaren bestaande traditie handhaven. De opbrengst is bestemd voor het 

eigen werk van de diaconie. Daarnaast is het mogelijk dat nabestaanden een bestemming voor de 

opbrengst van de collecte aangeven. 

Ook tijdens een huwelijksdienst onder verantwoordelijkheid van onze kerkgemeenschap wordt 

veelal een collecte gehouden. Het bruidspaar kiest de bestemming van de opbrengst van de collecte - 

bij voorkeur een diaconaal doel. 

De diaconie zorgt dat de collectegelden op de juiste plaats komen. 

 

 ● Overige activiteiten in verband met Eredienst 

Iedere zondag zijn er bloemen in de kerk aanwezig. De pastoraal medewerkers brengen deze 

bloemen naar de betrokken perso(o)n(en). Zo nodig gebeurt dit door een dienstdoende ambtsdrager. 

Ook worden er bloemen gebracht in verband met ziekte of voor verjaardagen van mensen die 80 jaar 

of ouder zijn. In bijzondere situatie wordt er ook een bloemetje gebracht. 
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2. Gemeentewerk 

 

 ● Bezoekwerk  

Onder het bezoekwerk van de diaconie verstaan we vooral de bezoekjes die worden gebracht bij het 

brengen van de attenties die worden uitgedeeld,  voor de kerstdagen en met Pasen door de 

pastorale medewerkers.  

 

● Vakantiemogelijkheden 

De diaconie biedt gemeenteleden de mogelijkheid om deel te nemen aan een vakantie in 

bijvoorbeeld ‘Nieuw Hydepark’. Een tegemoetkoming in de kosten behoort tot de mogelijkheden.  

Dit wordt gecommuniceerd in de nieuwsbrief en 4-Luik. 

 

● Uitstapje voor gemeenteleden / Gemeentereisje 

Het jaarlijkse uitstapje voor alle gemeenteleden is binnen onze gemeente een vaste taak van de 

diaconie. Dit wordt in het voorjaar, bij voorkeur in de maand mei, georganiseerd. 

 

● Oogstdienst 

In het najaar besteden we bewust aandacht, in een zondagse eredienst in Noordlaren, aan de niet 

vanzelfsprekende welvaart en welzijn in onze maatschappij. Hiervoor verzamelen we goederen in 

voor de voedselbank.  

 

● Winterlunch 

In februari houden we een winterlunch voor mensen van 75 jaar en ouder.  

 

● Paasgroet 

Voorafgaand aan de veertigdagentijd wordt een 40-dagenkalender bezorgd bij ouderen (80 jaar of 

ouder), zieken en gemeenteleden waarvan de partner is overleden. Deze kalender wordt door de 

pastorale medewerkers rond gebracht. 

Op eerste paasdag organiseren wij een paasontbijt. De deelnemers wordt om een vrijwillige gift 

gevraagd. De gift wordt gebruikt ter ondersteuning voor de kinderen die geen sponsor hebben in 

India, zie www.sdwh.nl.  

 

● Kerst 

In de week voor Advent wordt een adventskalender bezorgd bij ouderen (80 jaar of ouder) en zieken.  

Deze kalender wordt door de pastorale medewerkers rond gebracht. 

Ook aan de jongeren tot 18 jaar binnen onze gemeente willen we aandacht besteden in deze tijd 

Voor alle lezers van 4-luik binnen de gemeente Noordlaren-Glimmen en in de buitengebieden waar 

gemeenteleden wonen, wordt een kerstkaart gemaakt. Deze kaart wordt met de laatste 4-luik voor 

de kerst verspreid.  

 

● Koffieochtend 

Maandelijks wordt op dinsdagochtend een inloopochtend georganiseerd door een aantal 

vrijwilligers. Iedereen is welkom.  

 

● Gemeenteavond 

Als onderdeel van het programma van een gemeenteavond wil de diaconie gemeenteleden op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen van de vaste projecten. Zo nodig wordt hiervoor een spreker 

uitgenodigd. 
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● Autodienst 

Voor gemeenteleden die graag naar de dienst willen komen in Noordlaren en/of Glimmen is er de 

mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. De diaconie is hiervoor verantwoordelijk. 

 

 

 

3. Samenlevingsdiaconaat 

 

● Aanvragen voor persoonlijke hulpverlening 

De diaconie staat open om op hulpvragen in te gaan. Het is ook een taak van de diaconie stille nood 

te signaleren en deze vertrouwelijk en integer te behandelen. Hierbij kunnen wij echter niet zonder 

inbreng van uit de gemeente. 

 

● Projecten 

De diaconie ondersteunt buitenlandse en binnenlandse projecten. Een gekozen project wordt meer 

dan één jaar ondersteund. Bij het starten van een nieuw project wordt de gemeente op de hoogte 

gebracht. Ook willen we proberen om de jeugd zoveel mogelijk te betrekken bij de projecten. Er 

worden, als het mogelijk is, sprekers uitgenodigd. Een project krijgt extra aandacht d.m.v. acties. Bij 

afsluiting van een project wordt de gemeente ingelicht over de totale opbrengst. 

 

● Ouderensociëteit 

Onze diaconie geeft financiële ondersteuning aan de ouderensociëteiten in Noordlaren en Glimmen.  

 

● Overige hulpvragen 

Regelmatig ontvangt de diaconie aanvragen voor hulp van diverse organisaties e.d. Het betreft een 

beperkt aantal. Voor enkele regelmatig terugkomende hulpaanvragen wordt reeds jaren een bedrag 

of de opbrengst van een collecte beschikbaar gesteld. Overige hulpvragen worden in de diaconie 

vergadering besproken. 

 

● Sponsorkind 

We sponsoren een kind in India via Stichting Derde Wereld Hulp (www.sdwh.nl). We willen het kind 

een betere toekomst geven via deze weg. We sponsoren een kind in Korokullu. Het gaat om een kind 

uit de laagste kaste, die van de dagloners. 

 

● Inburgering 

De diaconie wil graag asielzoekers ondersteunen mochten deze in onze gemeente komen wonen. 

 

● Klimaat 

In verband met het veranderende klimaat en onze verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen 

willen we zoveel mogelijk rekening houden met onze ‘footprint’. Dit willen we doen door 

bijvoorbeeld goed na te denken over de keuzes die we maken voor bijv. de winterlunch (lokaal, 

biologisch), gemeentereisje (bestemming e.d.) maar ook financieel, ‘waar steken we ons geld in’.  
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4. Werelddiaconaat en Zending  

 

● Werelddiaconaat 

Werelddiaconaat is het bevorderen van recht en gerechtigheid en een kerkelijk antwoord op de nood 

in de wereld. 

 

● Zending 

Zending is de opdracht aan christenen en hun kerken om de Bijbelse boodschap door te geven en 

zichtbaar te maken voor alle mensen, ver weg en dichtbij.  

 

Voor zowel het werelddiaconaat als de zending volgen wij in principe het collecterooster van de 

PKN. De gemeente wordt geïnformeerd d.m.v. de nieuwsbrief en flyers. De niet ingevulde 

collectes besteden we bijvoorbeeld voor de eigen diaconie, bloemen, maar ook bijvoorbeeld 

World Servants of het Liliane Fonds. Als er bijvoorbeeld noodhulp nodig is passen we het 

collecterooster aan. 

 

 

● Noodhulp 

Als er noodhulp nodig is zullen wij daar een bijdrage aan leveren. Hiervoor wordt elk jaar een 

bepaald bedrag begroot, hiervan kan indien nodig, worden  afgeweken. Bijvoorbeeld bij 

natuurrampen en oorlogssituaties wereldwijd maar ook zeker dichtbij. Dit kan middels een (extra) 

collecte en/of donatie.  

 

● Oikocredit 

Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige 

structuren in stand houden. Hiervoor nemen wij deel aan Oikocredit. We eisen de inleg en dividend 

niet op. 

 

● Schrijfactie Amnesty 

Jaarlijks met Palmpasen is er een schrijfactie voor Amnesty International gehouden. Dit willen we 

weer oppakken. 

 

● Voedselbank 

Om de nood dichtbij ook te verlichten zamelen we het hele jaar door spullen in voor de voedselbank. 

De spullen kunnen in een krat in de kerk voor-/ tijdens- of na de kerkdienst gebracht worden of als de 

kerk open is. De organisatie van dinsdag koffieochtend zorgt dat de producten bij de voedselbank 

komen. 

 

● Oud papiergelden 

In samenwerking met de kerken uit de voormalige  gemeente Haren, wordt er per toerbeurt de 

opbrengst van de oud papier gelden verdeeld. De gelden kunnen besteedt worden aan zelf gekozen 

projecten, dit in overleg met de andere deelnemende kerken. 
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5. Organisatie 

 

● Vergaderen 

De diaconie vergadert ongeveer zesmaal per jaar. Zo nodig worden er extra vergaderingen gepland. 

In de kerkenraadsvergadering is voldoende gelegenheid om diaconale zaken te bespreken. 

Ook is er zo nodig overleg met de PCOB.  

Daarnaast werken we samen met bijvoorbeeld de PCOB, school en ander organisaties al dit nodig of 

wenselijk is. 

 

● Bijzondere taak 

Binnen de diaconie is er ook de mogelijkheid voor een bijzondere taak voor de diaken. Een voorbeeld 

hiervan is bijvoorbeeld een diaken die de taak op zich neemt als ouderling, of gemeenteleden te 

motiveren om diaconale taken binnen onze gemeente uit te voeren (diaconale medewerkers).  

 

● Beheer en administratie 

De administrerende diaken beheert het vermogen van de diaconie. Jaarlijks wordt een begroting en 

jaarrekening opgesteld. De administratie van de diaconie is gescheiden van het beheer. 

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen te Amersfoort treedt op als rentmeester voor de verpachte 

landerijen en beklemrechten van onze diaconie. 

 

● Vermogen 

Het vermogen wordt defensief en maatschappelijk verantwoord belegd. Eventuele overschotten in 

de jaarrekening worden bestemd voor onze projecten of andere diaconale doelen. Bij een oplopende 

inflatie kan het nodig zijn om de koopkracht van het aanwezige vermogen in stand te houden. Zo 

nodig wordt (een deel van) het overschot toegevoegd aan het vermogen van de diaconie. 

 

● Diakenen / Diaconale medewerkers 

Op dit moment bestaat de diaconie uit 3 personen. Daarnaast zijn er 3 diaconale medewerkers. Dit is 

een zeer minimale bezetting en maakt de diaconie kwetsbaar. Het zou daarom fijn zijn als we er een 

aantal mensen bij zouden kunnen krijgen. We beseffen ons dat dit lastig zal zijn gezien de opbouw 

van de gemeente.  

   


