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Woord vooraf
Diaconaat behoort tot het wezen van de kerk. De dienst van de barmhartigheid is een zaak van de
hele gemeente en staat centraal in ons diaconaal handelen. Dat wil zeggen dat wij als leden van de
gemeente en als diakenen in het bijzonder geroepen zijn om oog en oor te hebben voor mensen, die
in de knel zijn geraakt. Diaconaal werk mogen we verrichten in de liefde en navolging van Jezus
Christus.
In het diaconaat gaat het erom dienstbaar te zijn aan mens en samenleving, dichtbij en veraf.
Gemeenteleden dienen mede gestalte te geven aan het diaconaat. Het is daarom een taak van de
diakenen om gemeenteleden te motiveren om de diaconale roeping te aanvaarden. Dit kunnen we
doen door bepaalde diaconale doelen in de gemeente bespreekbaar te maken. De diakenen
vervullen hun taak in samenwerking met de andere ambtsdragers van de gemeente, maar hebben
een eigen specifieke taak en verantwoordelijkheid.
Diaconale hulp is daar nodig waar geen helper is. Dit vraagt van ons dat we voortdurend nagaan waar
onze hulp werkelijk nodig is en wie geholpen dient te worden. Dit betekent ook dat we ons moeten
verdiepen in oorzaken van de problemen en indien nodig deze samen met de betrokkenen onder de
aandacht moeten brengen van verantwoordelijke overheden en organisaties. Dit vraagt van ons dat
we bereid zijn om mee te denken over mogelijke veranderingen in de structuren, die deze problemen
veroorzaken.
Dit beleidsplan beschrijft onze doelen voor de jaren 2016 tot en met 2020.

Bijbelse motivatie
Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Kernwoorden voor
diaconaat zijn: dienstbetoon, barmhartigheid en gerechtigheid.
1. De concrete instelling van het ambt van diaken is beschreven in Handelingen 6. Aanleiding was de
ongelijke behandeling van gemeenteleden. De Griekse weduwen werden overgeslagen in de
dagelijkse bediening. Reden om een zevental ambtsdragers, die een goed getuigenis hadden, te
verkiezen voor het zorgdragen voor zieken, armen en weduwen.
2. De oudste Bijbelse rechtsregels op sociaaleconomisch terrein zijn waarschijnlijk te vinden in
Exodus 22: 25 en 26, volgend op de scherpe veroordeling van het uitbuiten van vreemdelingen,
weduwen en wezen.
Deze regel beoogt te verzekeren dat de noodsituatie van iemand met de daaruit voortvloeiende
eenzijdige afhankelijkheid niet misbruikt mag worden om die persoon van levensnoodzakelijkheden te beroven en om er voordeel uit te behalen.
3. De wetsregels die we vinden in Exodus, Leviticus en Deuteronomium zijn door God gegeven
regels. Ook koningen zijn daaraan ondergeschikt. De profeten oefenen felle kritiek als politieke,
economische en religieuze machthebbers deze regels overtreden.
4. Jezus stelt zich in deze traditie. Zie zijn “missiestatement” bij zijn eerste optreden in de synagoge
in Nazareth in Lucas 4.
5. In Mattheüs 25 worden zes van de zeven werken van barmhartigheid genoemd.
In de vroegchristelijke gemeente, een nieuwe gemeenschap, was er de overwinning van de scheidslijnen Jood - Griek, heer - slaaf. Elk mens telt.
Dat betekende:
- anders omgaan met geld en goederen. Niet de economie van het meer, maar van het delen.
- anders omgaan met macht. Niet heersen maar dienen.
- anders omgaan met status. De eersten zullen de laatsten zijn, de heer die slaaf wordt.
De vroegchristelijke gemeente verleende naar haar mogelijkheden ook zorg aan mensen buiten de
christelijke gemeente, want elk mens telt als beelddrager van God.
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Gemeente en diaconaat
Zoals in de inleiding verwoord, zijn de diakenen geroepen om voor te gaan in de dienst van de
naaste. Ieder gemeentelid is, staande in het ambt aller gelovigen, geroepen tot diaconale
bewogenheid. Een belangrijk aandachtspunt is dan ook het bevorderen van het diaconaal bewustzijn
van de gemeente als geheel.
De manier waarop het diaconaat in de bestuurlijke structuur tot uitdrukking komt vindt u in de
volgende paragrafen.

1. Uitgangspunt
“De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen
helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” (Kerkorde PKN)
‘Helpen wie geen helper heeft’
Bovenstaand credo is al lang het credo van de diaconie. Het drukt heel krachtig uit hoe de diaconie
haar taak ziet. Ons doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, die geen eigen
middelen tot hun beschikking hebben en ook geen of onvoldoende netwerk om zich heen hebben.
Dit kunnen mensen met financiële problemen zijn, maar ook mensen die eenzaam zijn of een
beperking hebben.
Via collecten in de diensten zamelen de diakenen geld in om dit vervolgens op een verantwoorde
wijze uit te geven aan het diaconale werk. Er worden aanvragen gedaan door mensen zelf of door
diakenen die in contact zijn gekomen met iemand met een hulpvraag. Altijd wordt bekeken en
afgewogen welke hulp in dat specifieke geval nodig is. Iedere situatie vraagt om een eigen afweging.
De diaconie kan geen structurele hulp verlenen. Daarom wordt altijd eerst nagegaan of betrokkene
beroep op sociale voorzieningen heeft gedaan. Hulp die wordt geboden is er op gericht dat mensen
weer zelfstandig verder kunnen. De diaconie wil geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo
ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan.
De diaconie is er niet alleen voor leden van de gemeente, maar voor iedereen. Ook niet-kerkleden
kunnen in geval van nood een beroep op de diaconie doen. Voor niet-kerkleden geldt dat zij zich bij
financiële problemen kunnen wenden tot de Stichting Interkerkelijk Noodfonds Zwijndrecht, een
samenwerkingsverband tussen verschillende kerken in Zwijndrecht. (zie verder hoofdstuk 3
‘Organisatie’).
Barmhartigheid
Barmhartigheid is een vertaling van het woord ‘chesed’ (Oude Testament). Dit woord kan ook
worden vertaald met goedertierenheid, weldadigheid, trouw en solidariteit. Het doen van
barmhartigheid komt niet voort uit een opwelling, maar is een vorm van trouwe bijstand.
Barmhartigheid is iets wat gedaan wordt. We voelen ons niet alleen bewogen, maar ook betrokken,
verbonden met de ander en vooral verantwoordelijk voor de ander en daar handelen we naar. We
mogen delen van wat ons is geschonken. Mensen moeten vaak enige schroom overwinnen voordat
zij hulp vragen.
Wederkerigheid
Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil geholpen worden. Het besef van wederkerigheid is belangrijk
om ieder in zijn waarde te laten en te kijken naar wat mensen wel kunnen. De kerk is er niet alleen
voor gezonde en actieve mensen, maar voor iedereen. Ook mensen met een beperking hebben een
volwaardige plaats en leveren een volwaardige bijdrage.
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Getuigen van gerechtigheid
De gemeente in het algemeen en de diaconie in het bijzonder mogen met hun werk getuigen van
Gods liefde. Zeker daar waar sprake is van onrecht mogen zij Gods gerechtigheid daar tegenover
stellen. Dit kan gestalte krijgen in het bestrijden van armoede door organiseren van de hulp in
Zwijndrecht en door middel van projecten van het Werelddiaconaat. Door bijvoorbeeld mensen te
helpen bij de ontwikkeling van duurzame landbouw of een vakopleiding te geven. Of dichterbij, door
vluchtelingen te helpen een nieuwe start te maken en door gemeenteleden bewust te maken van de
situatie van vluchtelingen. Ook kan het nodig zijn om onrecht aan te kaarten bij de overheid. Dit zijn
allemaal initiatieven die gerechtigheid willen bevorderen.
Zorg voor de schepping heeft hier ook mee te maken. We krijgen de aarde in bewaring om daar
zorgvuldig mee om te gaan. We geloven dat er een beter evenwicht nodig is tussen geld verdienen,
de waardigheid van de mensen bewaren en respect voor onze natuurlijke omgeving tonen. De
diaconie wil hiervan getuigen en streeft naar duurzaamheid in de verschillende facetten van het
diaconale werk. Dit heeft uiteindelijk ook betrekking op de mate waarin ontwikkelingshulp bijdraagt
aan structurele verbetering ter plaatse.

2. De diaconie en haar omgeving
Het werk van de diaconie is op onderdelen afhankelijk van politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen. De diaconie is zich daarvan bewust en wil daar zoveel mogelijk op inspelen.
Zij heeft zich, ook in het verleden, daardoor vaak laten leiden en doet dit nu vooral op het terrein van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
Economische situatie
De huidige economische situatie, met werkloosheid en bezuinigingen op sociale voorzieningen, zorgt
ervoor dat een toenemend aantal huishoudens in de financiële problemen kan komen. Het is de
verwachting dat het aantal hulpvragen bij de diaconie in de komende jaren toeneemt. Tegelijk is de
kans groot dat de inkomsten van de diaconie, zoals collecteopbrengsten en giften, door financiële
druk binnen de huishoudens minder worden.
De stijgende vraag naar (financiële) ondersteuning in combinatie met een terugloop van de
inkomsten betekent dat er in de komende jaren meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de
creativiteit van de diaconie; zij zal meer moeten doen met minder middelen en het geld besteden
aan mensen voor wie het echt bedoeld is. Dit zou tevens kunnen betekenen dat er verschuivingen
plaatsvinden in de verdeling van de middelen over de diverse diaconale doelen.
Eigen verantwoordelijkheid
In het verlengde van de huidige economische situatie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen
ligt een overheid die zich meer en meer terugtrekt. Van burgers wordt verwacht dat zij participeren
in de samenleving, zelf zaken regelen en hun eigen netwerk aanboren om problemen op te lossen.
Heel concreet wordt dit zichtbaar in de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 2015.
Deze nieuwe koers kan in de eerste plaats betekenen dat de gemeenschapszin binnen en buiten de
kerken wordt versterkt. Ten tweede wordt de diaconie uitgedaagd om praktische oplossingen te
bedenken voor gaten die er gaan vallen. En tot slot krijgt de diaconie de kans haar zichtbaarheid te
vergroten en zich als serieuze partner te profileren. De diaconie moet er hierbij voor waken dat het
haar eigenheid bewaart. Het mag niet zo zijn dat de boodschap van de diaconie vervlakt als zij steeds
meer een gewone partner wordt in het Wmo-veld.
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Samenwerking
Door de twee bovengenoemde ontwikkelingen worden diaconieën van diverse Zwijndrechtse
kerkgenootschappen gedwongen meer samen te werken. Samenwerken met andere
kerkgenootschappen heeft een meerwaarde.
Ledenbestand kerken
Een derde ontwikkeling die onze aandacht vraagt is de de teruggang van het aantal leden en de
veranderende samenstelling van onze (wijk)gemeente(n). De uitdaging zal zijn om te zoeken naar een
nieuwe invulling van (kerkelijk) vrijwilligerswerk.
De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving –ook in de gemeente- de
komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere medische zorg en
leefomstandigheden, in meer of mindere mate, langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens
een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of eenzaam is. Ook zal een grote groep
langer thuis blijven wonen vanwege de beperkte beschikbaarheid van plaatsen in verzorgingstehuizen en de omslag naar enkel verpleeghuizen. De gemeente staat voor de uitdaging om te
zoeken naar manieren om deze ouderen aandacht te blijven geven en plekken van ontmoeting te
creëren. De H.V.D. speelt hier al volop op in met bezoekwerk en het organiseren van
ontmoetingsochtenden, -middagen of -avonden.
Concrete aandachtspunten
Ondersteunen van mensen in een crisissituatie, zowel materieel als immaterieel,
De diaconie helpt mensen uit de kerkelijke gemeente.
Het noodfonds is er voor mensen die niet tot een wijkgemeente behoren.
Het Badhuis
koffie-ochtenden, buurtmaaltijden, kinderclub, huiswerkbegeleiding,
computercursussen voor ouderen, enz.
Diaconaal Aandachtscentrum opvang eenzamen, dak- en thuislozen, mensen met
psychische problemen.
Voedselbank
mogelijkheid bieden om voedselpakketten uit te delen,
met ruimte, levensmiddelen en geld.
SchuldHulpMaatje
mensen helpen naar zelfredzaamheid om hun financiën
op orde te krijgen en te houden.
Noodfonds
ondersteuning bij dringende/urgente financiële nood van niet
kerkelijk gebonden inwoners.
WMO
maatschappelijke ondersteuning, samenwerking met
sociale partners.
Via giftenlijst ondersteunen van landelijke diaconale projecten.
Via geldbeleggen bij Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) investeren in diaconale
projecten.
Aandelen Oikocredit promoten.
Bezinning op deelname aan interactieve projecten.
Bezinning op “Groene gemeente”.

3. Organisatie
College van diakenen – wijkraden van diakenen
De bestuurlijke taak van de diaconie wordt uitgevoerd door het college van diakenen waarin alle
wijkgemeenten met twee diakenen vertegenwoordigd zijn. De voorzitter, de secretaris en de
penningmeester zijn boventallig lid, al zijn daar uitzonderingen op mogelijk. Het college vergadert
tenminste vijf keer per jaar. Aan het begin van elk even jaar wordt een gezamenlijke vergadering van
diakenen gehouden, waarin alle diakenen bijeen komen. In deze vergadering worden de
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afgevaardigden van de wijken in het college gekozen. Voor ondersteuning van de administratie kan
het college administrateurs benoemen.
Zoals vermeld in de Kerkorde is de diaconie een rechtspersoon. Tijdens de vergadering van de
algemene kerkenraad is de voorzitter van de diaconie als (adviserend) lid aanwezig. Zo wordt
meegewerkt aan de vorming van de Hervormde Gemeente te Zwijndrecht.
De diakenen hebben hun verantwoordelijkheid in hun wijkgemeente. Deels bestaat hun werk uit
kerkordelijk geregelde taken, zoals het ambtelijk aanwezig zijn in de dienst, dienen bij de viering van
het Heilig Avondmaal , het collecteren tijdens de dienst en het deelnemen aan “meerdere”
vergaderingen. In de eigen wijk zijn ze aanspreekpunt voor gemeenteleden. Sommige diakenen zijn
contactpersoon voor een bepaalde organisatie of zijn daarnaar afgevaardigd. Binnen de
wijkgemeente hebben diakenen vaak ook een rol in eigen diaconale projecten.
Samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen
In Zwijndrecht zijn meerdere kerken en geloofsgemeenschappen diaconaal actief. Zij doen dit vanuit
de Bijbelse opdracht om te zien naar kwetsbare mensen in de samenleving. Iedere kerk/gemeente/
geloofsgemeenschap is hier op eigen wijze en met eigen mogelijkheden mee bezig. In het Diaconaal
Platform Zwijndrecht (DPZ) (voorheen Wmo-platform Kerken) zijn negen kerken/gemeenten/
geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd die willen samenwerken op diaconaal vlak. Iedere
Hervormde wijkgemeente is met één diaken vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform
Zwijndrecht. Waar mogelijk en gewenst bundelen zij hun krachten. Door de samenwerking kan meer
bereikt worden. Daarnaast is het Diaconaal Platform Zwijndrecht gesprekpartner van de burgerlijke
gemeente. In de Wmo-adviesraad van de gemeente Zwijndrecht is het Diaconaal Platform
Zwijndrecht vertegenwoordigd.
Op dit moment zijn de volgende kerken/gemeenten/geloofsgemeenschappen lid van het Diaconaal
Platform Zwijndrecht: de Hervormde Gemeente (de vier wijken afzonderlijk), de Gereformeerde Kerk
(Bethelkerk), de Gereformeerde Kerk (Develhof), de Gereformeerde Gemeente (Eben Haëzerkerk),
de Christelijke Gereformeerde Kerk (Rehobothkerk), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
(Maranathakerk), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Vaste Burchtkerk), de Vrije Evangelische
Gemeente (De Ark) en de Rooms Katholieke Kerk (Heilige Theresia van Avila Parochie – locatie Heilig
Hartkerk).

4. Financieel beleid
Conform de kerkorde en de plaatselijke regeling worden jaarlijks vooraf een begroting en een
collecterooster opgemaakt en achteraf als verantwoording een jaarrekening. De diaconie moet een
goed rentmeester zijn, dus zijn beleidsplannen, begrotingen, jaarrekeningen, collecteroosters en
collecteverantwoordingen een wezenlijk onderdeel van het diaconale werk.
Het College van Diakenen heeft besloten om het vermogen zo veel mogelijk in stand te houden om
diaconaal werk ook in de toekomst veilig te stellen. Toch kan ook bij dringende noodzaak geld aan
het vermogen worden onttrokken. Hierna blijkt dat het vermogen wel wordt aangewend ten
behoeve van diaconale doelen door middel van leningen en beleggingen.
Het collecterooster/collecten
Het collecterooster wordt in overleg met kerkbeheer opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de
algemene kerkenraad. In iedere dienst is veelal de eerste collecte bestemd voor de diaconie of een
diaconaal doel De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Vier keer per jaar wordt aan de
wijkgemeenten de mogelijkheid geboden een zogenaamde vrije keuze collecte te houden. Deze
collecte moet een diaconale bestemming hebben en mag niet voor activiteiten in de eigen wijk
worden bestemd.
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Voor de collecten voor het werelddiaconaat wordt het collecterooster van de Protestantse Kerk in
Nederland aangehouden. In 2014 is besloten deze collecten te bestemmen voor twee interactieve
projecten in Kameroen, die zowel door Kerk in Actie als Luisterend Dienen (Project 10 27) worden
gesteund. Ook in 2015 zijn de collecten voor deze projecten bestemd en de mogelijkheid bestaat dat
daarmee in 2016 wordt doorgegaan. Deze keuze moet vóór 2016 nog gemaakt worden. In
wijkgemeenten De Hoeksteen, Open Hof Kerk en Groote Lindt ca. zijn ook de zendingscollecten voor
deze projecten bestemd. In wijkgemeente Centrum worden de zendingscollecten afgedragen aan de
Gereformeerde Zendingsbond.
Inkomsten
De inkomsten van de diaconie bestaan uit collecteopbrengsten, giften en rente uit vermogen dat in
het verleden is opgebouwd. .
Nadat in de wijkgemeenten de collecten zijn geteld wordt het geld op de bankrekening van
kerkbeheer gestort. Vervolgens worden op het kerkelijk bureau de collecten verwerkt en worden de
collecten die een diaconale bestemming hebben overgemaakt naar een bankrekening van de
diaconie.
Uitgaven
1. Voor ondersteuningen aan particulieren valt moeilijk een bedrag te begroten. Aan de hand van het
in voorgaande jaren hiervoor uitgegeven bedrag wordt op de
begroting een geschat bedrag opgenomen.
De bevoegdheden van diakenen voor financiële ondersteuning van gemeenteleden zijn vastgelegd
in de “Procedure voor ondersteuningen”.
Hulpvragen van niet-kerkleden worden in Zwijndrecht behandeld door de Stichting Interkerkelijk
Noodfonds Zwijndrecht (SINZ). Verschillende diaconieën leveren een financiële bijdrage en
menskracht aan de SINZ.
2. Voor noodhulp, dat plaatselijk, landelijk of wereldwijd kan zijn, worden extra collecten gehouden.
Bij uitzondering kan voor noodhulp het vermogen worden aangesproken.
3. De financiële administratie wordt door een administrateur bijgehouden en de jaarrekening en de
begroting worden door een administrateur opgemaakt. De jaarrekening wordt door een
accountant gecontroleerd.
4. Aan de diaconie wordt door kerkbeheer 50% van de stortingskosten doorberekend.
5. Voor ontwikkelingssamenwerking wordt 2% van de, in het betreffende jaar, ontvangen bijdragen
aan “levend geld” bestemd, exclusief doorzendcollecten en -giften.
6. Aan de Protestantse Kerk in Nederland moet ieder jaar het diaconaal quotum worden afgedragen.
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de ontvangsten en het aantal belijdende leden.
7. Een belangrijk uitgangspunt is dat vermogensvorming geen doel is voor de diaconie.
Er wordt jaarlijks een giftenlijst opgesteld met een aantal instellingen in ons land die structureel
een bijdrage voor hun werk ontvangen. Aan de hand van het jaarverslag van de betreffende
instellingen wordt bekeken of zij voor ondersteuning in aanmerking komen.
8. Verdere uitgaven worden gedaan voor:
-Kerkradio. De kerkradio in wijkgemeente Centrum wordt beheerd door kerkbeheer. De bijdragen
van gebruikers van kerkradio worden door de diaconie geïnd en aan kerkbeheer doorbetaald.
-Informatie- en cursusmateriaal.
-Ontmoetingsochtenden, -middagen of -avonden.
-Bijdrage in kosten gebruik fairtrade koffie.
-Diaconale huisbezoeken, kerstattenties voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder, paasattenties
voor gemeenteleden die in het bijzonder aandacht nodig hebben, paasgroeten voor gevangenen,
jeugddiaconaat, armoedebestrijding en voorlichtingsbijeenkomsten.
-Hervormde Vrouwen Diensten.
-De Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
9

9. Het positieve saldo wordt gereserveerd voor extra uitgaven van diaconale aard.
Transparantie
Collecten en giften voor de diaconie of diaconale doelen worden verantwoord in het kerkblad.
De inkomsten voor diaconale doelen, -projecten en zending worden één op één doorbetaald.
Bankieren
De diaconie bankiert bij de ABN AMRO-bank, de ING-bank, de RABO-bank en de Stichting Kerkelijk
Geldbeheer (SKG). De ABN AMRO-bank, de ING-bank en de RABO-bank zijn systeembanken waardoor
het risico op oninbaarheid van vorderingen op de bank zeer gering is. SKG vermeldt op de website
het volgende over haar achtergrond: “Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is de financiële
dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk
Nederland. SKG verkrijgt middelen vanuit deze doelgroep en leent deze zoveel mogelijk weer uit aan
kerken en aanverwante organisaties. SKG is een stichting volgens de Generale Regelingen van de
Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3.”
Beleggen
De diaconie belegt alleen in Oikocredit en Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN).

5. Taken van diakenen
(Financiële) ondersteuning
Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. De
diakenen doen dit door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare
mensen daadwerkelijk te helpen en het recht van de zwakke mensen in de samenleving te
versterken. Daarbij wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet
nemen en worden misstanden op dat gebied aan de juiste organen doorgegeven en met hen
besproken.
De diakenen onderhouden contact met kwetsbare gezinnen of individuele personen. Deze contacten
zijn soms eenmalig, maar kunnen ook langdurig zijn. Indien nodig worden leningen verstrekt of wordt
geld ter beschikking gesteld voor het oplossen van acute nood. In andere gevallen wordt hulp
geboden bij de financiële administratie of wordt de weg gewezen naar hulpverlenende instanties,
bijvoorbeeld naar de Stichting Schuldhulpmaatje Drechtsteden.
De bevoegdheden van diakenen voor financiële ondersteuning van gemeenteleden zijn vastgelegd in
de “Procedure bij ondersteuningen”.
Werelddiaconaat
Het Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus inhoud te geven aan
barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in nood. In
samenwerking met Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (project 10 27)( ZWO) wordt de
gemeente geïnformeerd over en betrokken bij het diaconale werk van organisaties in andere landen.
Op dit moment staan de eerder genoemde interactieve projecten in Kameroen op de voorgrond.
Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren is het Werelddiaconaat ontstaan.
Wanneer Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (project 10 27) daartoe oproepen biedt
de diaconie noodhulp, hetzij door een daarvoor te bestemmen collecte, hetzij door een gift.
Jeugddiaconaat
Het Jeugddiaconaat heeft drie doelen, namelijk:
* er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in sociale nood.
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* jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke dag.
* het ondersteunen binnen de (wijk)gemeente van diaconale acties die door jongeren worden
gedaan.
Van de drie doelen ligt de aandacht voornamelijk op de laatste twee. De behoefte aan diaconale
ondersteuning bij de jeugd in de Hervormde Gemeente is beperkt. Meestal vindt hulp aan jongeren
indirect plaats via hulp aan hun ouders. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat jongeren de
jeugddiakenen in geval van nood weten te vinden. De focus van het jeugddiaconaat ligt in onze
wijkgemeenten bij de bewustwording van jongeren. Het jeugdwerk kun je daarbij zien als een
proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen, ook in praktische zin, in deze wereld te staan.
Ouderen
De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren relatief
groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere medische zorg en leefomstandigheden
langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal ouderen dat van zorg
afhankelijk of eenzaam is.
Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of handicap
beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden.
De aandacht aan ouderen wordt jaarlijks concreet gemaakt door met Kerst de groep ouderen van 80
jaar en ouder een attentie aan te bieden, met daarbij een groet van de wijkpredikant en van de
H.V.D. Paasattenties worden gebracht bij ouderen en mensen die extra aandacht behoeven.
Een andere vorm van aandacht zijn de bezoeken die door dames van de H.V.D. worden gebracht en
de ontmoetingsochtenden, -middagen of -avonden die door hen worden verzorgd.

6. Organisaties en commissies waarin de diaconie deelneemt of die worden ondersteund
De diaconale doelen zijn in praktische zin gedeeltelijk terug te vinden in het werk dat door diverse
instanties en organisaties wordt verricht. Met deze organisaties werkt de diaconie samen door er
effectief in mee te werken, door zich te laten informeren en in publicaties aandacht te besteden aan
de werkzaamheden van deze instanties en organisaties. Vaak wordt financiële steun verleend aan
deze organisaties.
Het Badhuis
Het Badhuis is een missionair-diaconaal project in onze gemeente, dat de officiële status heeft van
pioniersplek in de Protestantse Kerk in Nederland. Het project wordt door de diaconie financieel
ondersteund.
Diaconaal Platform Zwijndrecht
Dit is een samenwerkingsverband van kerken/gemeenten/geloofsgemeenschappen in Zwijndrecht.
Vanuit dit platform is een lid afgevaardigd naar de WMO-adviesraad van de gemeente Zwijndrecht.
(zie onder 3.)
Stichting Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht
In het Diaconaal Aandachtscentrum participeren diverse kerken/gemeenten in Dordrecht en
omstreken, o.a. Zwijndrecht. Zij hebben zich structureel verbonden aan het Diaconaal
Aandachtscentrum. Die betrokkenheid blijkt onder andere door een jaarlijkse financiële bijdrage,
collecteopbrengsten, het werven van medewerkers en het zitting hebben in de Stichtingsraad.
Stichting Interkerkelijke Noodfonds Zwijndrecht
De Stichting Interkerkelijk Noodfonds Zwijndrecht verleent, onder bepaalde voorwaarden, vanuit
christelijke barmhartigheid steun aan niet kerkelijk gebonden inwoners die in dringende/urgente
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financiële nood verkeren. De diaconie stort, evenals de diaconieën van de andere deelnemende
kerken, een bijdrage in het fonds.
Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden
Schuldhulpmaatjes zijn getrainde, gecertificeerde “maatjes” die hulp bieden bij financiële problemen.
De diaconie ondersteunt door een geldelijke bijdrage voor het opleiden van maatjes en het werven
van nieuwe maatjes. Enkele diakenen en gemeenteleden zijn al schuldhulpmaatje.
Stichting Sensoor
Sensoor stelt zich ten doel “eerste hulp” te verlenen aan personen die in maatschappelijke of
geestelijke nood verkeren en zich telefonisch of via chat of mail melden. De vrijwilliger maakt binnen
het gesprek actief contact en biedt echte aandacht. Sensoor is vierentwintig uur per dag bereikbaar.
De diaconie ondersteunt door middel van een jaarlijkse bijdrage.
Stichting Voedselbank Zwijndrecht
De Stichting Voedselbank Zwijndrecht stelt zich ten doel om personen en gezinnen die in een
tijdelijke financiële noodsituatie verkeren iedere week te helpen met een voedselpakket.
Een aantal keren per jaar wordt in de wijkgemeenten een inzameling van levensmiddelen
georganiseerd. De diaconie ondersteunt ook door middel van een jaarlijkse gift en collecteopbrengsten.
Coöperatieve Vereniging Oikocredit
Oikocredit geeft microkredieten aan beginnende ondernemers in ontwikkelingslanden en
opkomende economieën, die niet of nauwelijks toegang hebben tot leningen bij commerciële
banken.
Ze doet dit via microfinancieringsinstellingen (MFI’s) die als tussenpersoon optreden. Ook verstrekt
Oikocredit rechtstreeks leningen aan handelscoöperaties en fairtrade-organisaties en investeert zij in
een aantal kleine en middelgrote ondernemingen. Juridisch gesproken is Oikocredit een coöperatieve
vereniging onder Nederlandse wetgeving. (zie onder 4)
Federatie van Diaconieën
De diaconie is lid van de Federatie van Diaconieën. Deze behartigt de belangen van de diaconieën in
de Protestantse Kerk in Nederland in de meest ruime zin
De Federatie ziet ondermeer toe op een juiste besteding van financiële middelen ten behoeve van
het landelijke en internationale diaconale werk.

12

