
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de diaconie: 

 -Werkplan: De diaconie helpt sociaal zwakken met financiële, materiële en persoonlijke hulp. Deze 

hulp kan de gemeente zelf bieden, maar ze kan ook helpen deze hulp bij andere organisaties te 

vinden. Uitvoering: Kennis, beschikbaarheid, bereikbaarheid en toewijding aangewend om de 

gevraagd hulp te verlenen.  

-Werkplan: De diaconie investeert in kennis om zelf beter toegerust te zijn voor haar taak. Ook is het 

de taak van de diaconie om de gemeente goed te informeren, zodat gemeenteleden meer betrokken 

raken bij het diaconaat. Uitvoering: Volgen van cursus basis diaconaat, activiteiten onder de 

aandacht van de gemeente brengen veelal op schrift. De gemeente geïnformeerd over de 

mogelijkheden van hulp die de gemeente direct of indirect kan bieden, zodat deze hulp optimaal 

wordt benut. Concrete hulp kan worden aangevraagd bij de diaconie.  

-Werkplan: Rondom de verjaardagen en in de kersttijd worden de gemeenteleden van 80 jaar en 

ouder en de weduwen en weduwnaars  bezocht door leden van de wijkteams en de kerkenraad. De 

diaconie coördineert deze bezoeken. Uitvoering: Doorlopende coördinatie – 

-Werkplan: Vooraf wordt getoetst of het project goed en nuttig is. Uitvoering: Diaconale projecten 

worden in samenspraak met de jeugdraad getoetst en uitgevoerd. Diaconale collecten worden 

getoetst op missie, visie en financiële middelen waarna ze op het collecterooster worden geplaatst 

en de gemeente wordt geïnformeerd over het doel van de collecten. – 

-Werkplan: De diaconale betrokkenheid van de gemeente kan worden vergroot door betrokkenheid 

bij concrete projecten. Projecten waar gemeenteleden persoonlijk bij betrokken zijn, worden zo veel 

mogelijk ondersteund. Uitvoering: Gemeenteleden en mensen uit eigen dorp ondersteunen we 

financieel voor hun inzet - voor de medemensen.  

-Werkplan: Jeugddiaconaat. Uitvoering : Vanaf 2016 is er een jeugddiaken benoemd waardoor er 

meer ingezet kan en zal worden op jeugddiaconaat 

-Werkplan: Kerktelefoon aanleggen op aanvraag van gemeenteleden die de diensten niet meer 

kunnen bezoeken. Uitvoering: Gemeenteleden helpen met het praktisch aanleggen en aansluiten van 

de kerktelefoonaansluiting zodat de diensten thuis gevolgd kunnen worden. 

-Overige activiteiten: Net-werk: Enkele jaren geleden is vanuit de diaconie van de Gereformeerde 

Kerk en de Nederlands Hervormde Kerk in ons dorp een vrijwilligers organisatie opgezet onder de 

naam Net-Werk. Het doel van Net-Werk is dat we naar elkaar omzien, samen een gemeenschap 

vormen en elkaar steunen en helpen op het moment dat het even wat moeilijker gaat. 

 Coördinatie: kerkauto voor gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de diensten kunnen 

komen.  

-Coördinatie: Bloemengroet  


