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Diaconaat

Dienen
Delen
Doen

1. Inleiding.
De kerk biedt hulp ook waar niemand anders helpt.
Het bij elkaar brengen van ‘helpen’ en ‘hulp nodig hebben’ speelt daarbij een belangrijke rol.
In de kerk noemen we dit ‘diaconaal werk’ of kortweg 'diaconaat'.
Degenen die dit werk in de gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd.
Het beleidsplan 2015-2019 schetst de voornemens van het College van Diakenen van de
Protestantse gemeente Leidschendam (=de diaconie), zowel naar aanleiding van de
uitgangspunten die in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn opgenomen,
als ook gebaseerd op onze visie vanuit het christelijk gedachtegoed.

2. Organisatie van het College van Diakenen.
Diaconaat is een zaak van de gehele gemeente en niet alleen van de diaconie.
De Protestantse gemeente Leidschendam heeft vier zelfstandig functionerende
wijkkerkenraden, respectievelijk verbonden aan de Dorpskerk, de Kruisheuvelkerk, de
Leidraad en de Hulp en Heilkerk. Het College van Diakenen bestaat uit ambtsdragers die
lid zijn van een van die vier wijkkerkenraden. Het werk van diakenen omvat meer dan het
collecteren in de kerkdiensten of betrokken zijn bij de viering van het avondmaal.
Diakenen hebben meestal een eigen diaconaal taakgebied zoals betrokkenheid bij het
jongerenwerk, het ouderenwerk, lid ZWO-commissie, etc.
Het College van Diakenen geeft leiding aan het diaconaal handelen van de gemeente.
De dagelijkse leiding van het College berust bij het moderamen dat bestaat uit vier leden:
de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een lid.
De verantwoordelijkheid voor de diaconale activiteiten berust bij het College van Diakenen
als geheel.

3. Het motto voor 2015 - 2019 is samen te vatten in 4xD
Diaconie = Dienen - Delen - Doen.
Dienen - Jezus omschrijft zijn eigen werk met het woord ‘dienen’.
Delen

- Het evangelie maakt van ons gulle, delende mensen.

Doen

- Diaconaat geeft handen en voeten aan je geloof.
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4. Aandachtspunten voor de periode 2015 - 2019.
* De gemeente bewust maken van haar diaconale roeping en proberen de gemeente te
activeren zodat de diaconie meer als initiator fungeert dan als uitvoerder.
* De gemeenteleden informeren over de taken van de verschillende werkgroepen van de
diaconie, zoals o.a. achtergrond en noodzaak diverse collecten, het ouderen werk,
financiële noodhulp, jongeren diaconaat, vakantie mogelijkheden voor ouderen.
* Maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van de crisis, zoals werkloosheid en verborgen
armoede bespreekbaar maken met de eigen gemeente en met de lokale overheid en de
inzet daarvoor van de diaconie en van alle gemeenteleden vorm geven.
* Het betrekken van jongeren bij diaconale onderwerpen en werkzaamheden, in
samenwerking met de Jeugdraad.
* Intensivering van de samenwerking met de commissie Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) om internationale diaconale activiteiten te
ondersteunen en onder de aandacht te brengen van gemeenteleden.
* De ontwikkeling van concrete plannen voor een bijdrage van de diakenen aan de eredienst.
* Het Hospice ‘Het Vliethuys’ in Voorburg opnemen in het collecte rooster.
* Een nauwere samenwerking aangaan met de Werkgroep Hospice GentleCare in Zd. Afrika
* Meer contact met de Thuisfrontcommissie rondom Martin Ossewaarde werkzaam in
Centraal Azië. Hij is in 1998 uitgezonden o.a. door de wijkkerkenraad Heuvelwijk.

N.B.
De uitwerking van het beleidsplan en de taken, taakverdeling en verantwoordelijkheden van
de diakenen zijn uitgewerkt in de ‘Informatiegids diaconale werkzaamheden in de
Protestantse Gemeente Leidschendam’.

Postadres:
Diaconie PG Leidschendam
Damhouderstraat 2A
2266 AS Leidschendam
e-mailadres: diaconie@pgleidschendam.nl
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