Protestantse Gemeente Uithuizermeeden

Taakgroep Diaconaat
Beleids- en Communicatieplan 2015/2018

Inleiding
Roeping
Diaconaat vindt zijn oorsprong in de Bijbel en wel in Handelingen 6:2-4
“Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen
en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke
maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies
daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed
bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak
opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het
woord van God’”.
Taakstelling
De diaconie heeft tot taak te zorgen dat aan leden van de gemeente en aan anderen,
gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt. Daartoe wil zij de gemeente
opwekken en toerusten. Door de gemeente beschikbaar gestelde geldmiddelen en
andere bijdragen worden ingezameld, beheerd en voor genoemd of ander goed doel
aangewend. Naast financiële hulpverlening worden activiteiten ontplooid op
maatschappelijk en sociaal terrein.

Groeien / Vormen / Leren
Jeugddiaconaat
Doelstelling is: jongeren (tot 18 jaar) meer betrekken bij het werk van de diaconie.
Dit kan op verschillende manieren worden bereikt: jongeren betrekken bij het uitdelen
van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal, jongeren betrekken bij het
collecteren, bijvoorbeeld de deurcollecte en jongeren inzetten bij ander diaconaal
werk zoals het rondbrengen van paas- en kerstattenties.

Gemeenschap / Delen
Viering Heilig Avondmaal
Op 6 zondagen per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal, of de Maaltijd van de Heer.
Een van deze maaltijden wordt gevierd op Witte Donderdag. De andere maaltijden
zijn in principe in januari, mei, juli, september en november, in principe op een
zondag wanneer de eigen predikant voorgaat. De diaconie is verantwoordelijk voor
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het gereedmaken en opruimen van de tafel, de uitdeling van brood en wijn en een
ordelijke toeloop van gemeenteleden bij een lopend avondmaal.
Eens per jaar wordt een Heilig Avondmaal gevierd, waarbij de kinderen centraal
staan. Dit om de betrokkenheid en kennis van kinderen en ouders te vergroten.
Regelmatig wordt een Avondmaalsdienst gehouden in de Mieden.
Indien kerkgang onmogelijk is en ook vervoer naar De Mieden niet mogelijk is, kan in
overleg met de diaconie Avondmaal aan huis worden verzorgd.
Kerst en Paasattenties
Door de diaconie wordt er aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder een Paas- en
Kerstattentie aangeboden. Hierbij staat niet de attentie op zich centraal, maar vooral
het contactmoment met de doelgroep, zo mogelijk een bezoek, waarbij de
betrokkenheid van de gemeente met de bezochte mensen het doel is. Hierbij worden
zoveel mogelijk gemeenteleden betrokken.
Kerstmaaltijd
Op de tweede kerstdag wordt er een kerstbijeenkomst en een kerstmaaltijd,
bijvoorbeeld in buffetvorm voor alleengaande gemeenteleden georganiseerd. De
diaconie is verantwoordelijk voor de organisatie en de maaltijd. In principe verzorgt
de predikant het inhoudelijk gedeelte. Aan deze kerstmaaltijd zijn geen kosten voor
de deelnemers verbonden, doch er wordt een deurcollecte gehouden voor een door
de predikant te bepalen doel.
Vakanties met aandacht
Hetvakantiebureau in Lunteren organiseert vakanties voor mensen voor wie het niet
zo eenvoudig is om met vakantie te gaan. De doelgroep bestaat uit senioren,
mensen met zorg, mantelzorgers en partners met dementie, mensen met een visuele
beperking, mensen met een licht verstandelijke beperking en eenoudergezinnen. .
De taak van de diaconie is het bekendmaken van gemeenteleden met bovenstaande
vakanties, het stimuleren van potentiële deelnemers en het rekruteren van tijdelijke
hulpkrachten. De deelnemers betalen in principe zelf hun vakantie, maar zo nodig
kan de diaconie financieel bijspringen.

Dienen / Naaste liefhebben
Collecten
Tijdens de erediensten en tijdens trouwdiensten verzorgen de diaconie en de
kerkrentmeesters de inzameling van de gaven. De diaconie bergt het geld op in de
kluis. De penningmeester maakt jaarlijks een lijst van dienstdoende diakenen. Er is
een jaarlijks collecterooster, dat wordt samengesteld door diaconie, in overleg met de
kerkrentmeesters. De eerste collecte is voor de eigen diaconie of de landelijke
collectes van het KIA of d PKN. De diaconie beslist aan welke landelijke collectes
wordt meegedaan. In Samenspraak wordt regelmatig een overzicht van de
collecteopbrengsten gepubliceerd.
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In Samenspraak zullen de diaconiecollectes en de landelijke collectes tevoren
worden toegelicht. In gevallen van nood, zoals bij natuurrampen kan er een collecte
voor een speciale doelgroep worden gehouden. Dit wordt op de zondagsbrief en via
de beamer vermeld.
Uitgifte van collectebonnen wordt geregeld in overleg met de kerkrentmeesters.
De diaconie bepaalt de doelen waarvoor een deel van de collectegelden worden
bestemd. De collectegelden van de diensten in De Mieden gaan naar De Wilde
Ganzen.
Voedselbank
Op dankdag worden producten ingezameld als symbool van het delen in de goede
oogst. Deze producten worden ter beschikking gesteld aan de voedselbank Het
Hogeland te Winsum. De coördinatie is een taak van de Evangelisatiecommissie.
Tijdens bid- en dankdag wordt er gecollecteerd voor de voedselbank.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Door de invoering van de WMO wordt er steeds meer een beroep gedaan op de
omgeving van zorgbehoeftigen. Ook kerken zullen betrokken raken of zorgbehoefte.
Met de gemeente Eemsmond zijn hierover afspraken gemaakt.
Asielbeleid
Vanuit de diaconie zijn er geen directe contacten met organisaties welke zich
bezighouden met asielbeleid. In onze kerkelijke gemeenten zijn er echter wel leden
die zich betrokken voelen met de deze groep mensen. De diaconie steunt deze
mensen in hun werk.
Bijstandsverlening
De diaconie van de Protestantse Gemeente Uithuizermeeden wil mensen, met
financiële moeilijkheden in de bijstand, incidenteel financieel ondersteunen. .
Kerstpakkettenactie
In de week voor kerst zullen kerstpakketten worden uitgereikt aan de minst
draagkrachtigen in Uithuizermeeden. Deze actie vindt plaats in samenwerking met
de diaconie van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Uithuizermeeden. De
samenstelling en verpakking is een activiteit van beide diaconieën. De selectie van
adressen en de bezorging van de pakketten worden geregeld door de afdeling
Sociale Zaken van de gemeente Eemsmond.
Grafonderhoud
In het verleden is de diaconie gevraagd een aantal graven te onderhouden. Voor dit
doel zijn door hen van wie het graf onderhouden dient te worden gelden beschikbaar
gesteld. Deze gelden staan vast op een bankrekening. Van de vrijgekomen rente
wordt het onderhoud uitgevoerd door een vrijwilliger vanuit de gemeente. Een lijst
met te onderhouden graven is aanwezig bij de penningmeester van de diaconie.
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Uitdragen / Verkondigen
ZWO-commissie
Voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp is er een aparte commissie.
Deze wordt benoemd door de diaconie. Twee leden van de diaconie zijn tevens lid
van de ZWO-commissie. Taak van deze commissie is de voorbereiding van de
zendingsdiensten (in overleg met de voorganger) en de afhandeling van speciale,
door de Classis gekozen projecten. De ZWO-commissie heeft een eigen beleid, ook
financieel, doch de financiën lopen via de penningmeester van de diaconie.
Evangelisatiecommissie
Voor evangelisatie is er een aparte commissie, welke wordt benoemd door de
diaconie. Twee leden van de diaconie zijn tevens lid van de Evangelisatiecommissie.
De diaconie is verantwoordelijk voor het beleid, verder regelt de
Evangelisatiecommissie het zelf. Tot de taken van de Evangelisatiecommissie
behoren o.a.: het verjaardagsfonds en de verspreiding van de Elisabeth. De
opbrengst van de verjaardagszakjes gaat in overleg met de diaconie naar 2 doelen
per jaar. De financiën van de Evangelisatiecommissie lopen via de penningmeester
van de diaconie.

Diaconie PGU

4

