Diaconaal Beleidsplan van de
Protestantse Gemeente Westervoort.
Inleiding:
Uit het beleidsplan Protestantse Gemeente Westervoort 2013-2018:
Wij willen een levende gemeente zijn rond de volgende kernwoorden:
De kernwoorden in onze gemeente zijn: vieren, dienen, leren en belijden.
Voor de diaconie is het kernwoord “dienen” het meest van toepassing.
Alle gemeenteleden zijn mede verantwoordelijk voor de gemeente die tot zegen wil zijn
voor zichzelf en de wereld om haar heen.
Visie:
Bovenstaande aspecten vertalen wij in de volgende visie:
“De diaconie heeft als roeping om de gemeente bewust te maken van haar diaconale
roeping, in de kerk en in de wereld. De diaconie zal hierin zelf leidend zijn.
Deze roeping krijgt gestalte in de volgende aspecten:
- onderling dienstbetoon,
- kennis van en bezinning op sociale vraagstukken,
- hulpverlening aan allen die dat nodig hebben binnen en buiten de gemeente
- zoeken naar gerechtigheid in plaatselijke, landelijke en mondiale vraagstukken.
Huidige activiteiten:
- We beheren diaconale gelden, en steunen daarmee voornamelijk een lokaal
diaconaal project.
- We zijn er voor zowel de jongere- als de oudere gemeenteleden.
- We hebben oog en oor (luisteren) voor de no(o)d(en) van de mensen, en zijn
gespitst op hulpsignalen. Om deze hulpsignalen op te vangen vanuit onze
omgeving leggen en onderhouden we contacten met gemeenteleden, pastoraat,
WMO, zusterkerken, charitatieve – en sociale instellingen etc.)
- We lossen –sociale– problemen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente op
Bijvoorbeeld:
o We beheren en maken gebruik van de sociale kaart en we verwijzen, bijv.
naar hulpverlenende instanties
o We steken soms letterlijk de handen uit de mouwen en helpen
daadwerkelijk. Voorbeelden zijn:
 aanschaf fiets,
 autoritje naar ziekenhuis,
 bezorgen bloemen en/of kerstpakketjes,
 afleggen bezoekjes
 etc.
o Passage verzorgt namens de Diaconale Raad het kerstfeest voor mensen
van 70-jaar en ouder verzorgen.
o We bieden “stille hulp”; van belang daarbij zijn onze contacten met o.a.
Gemeente Westervoort, Maatschappelijk Werk, De Voedselbank, De
Liemers Helpt! en inloophuis De Herberg in Westervoort.
- We hebben als diakenen bij de eredienst vele taken (zie instructie diakenen en
oogstdienst),
- Collecteroosters en informatie over collectes worden verzorgd. In de Kerkdienst
wordt er aandacht besteed aan speciale collectes en worden er voorbeden
verzorgd.

-

De volgende roosters worden geregeld:
o Autorijden ophalen gemeenteleden
o Opname kerkdienst via cd
o Rondbrengen opname cd kerkdienst
o Ontvangstcommissie kerkdienst op zondag
o Wegbrengen bloemen na kerkdienst

-

Publicatie o.a. door middel van het kerkblad en Kerkbrief heeft onze aandacht.

-

Vanuit de Diaconale Raad is er contact met jongeren(de jeugd) om ze te
betrekken bij Diaconale activiteiten. Bijv. met het maken van de fruitbakjes voor
de Oogstdienst, als rolstoelduwers bij de Diaconale vakanties van Het
Vakantiebureau.

Ambitie:
- We willen van onze kracht (zijnde een kleine diaconie) uitgaan. (persoonlijk
contact en organiserend op klein niveau)
Bijvoorbeeld meer persoonlijke tijd en aandacht aan mensen geven als diaconale
gift:…even een telefoontje, een kort bezoekje, een kopje koffie bij veel ouderen,
zieken en eenzamen.
We gaan een beeld vormen hoe bovenstaande vorm kan krijgen. Uiteraard is het
pastoraat onlosmakelijk met onze diaconale roeping verbonden.
- Gezamenlijk met gemeenteleden diaconaal werk verzetten binnen en buiten de
kerkelijke gemeente.
- Diaconale aandacht voor en met onze jeugd.
- Diaconale aandacht voor onze oudere gemeenteleden.
Evaluatie
Bevindingen n.a.v. huidige activiteiten
- Wat ging goed en moet zo blijven.
o Invulling diaconie bij de diensten
o Invulling Oogstdienst
o Kerstfeest 70jaar en ouder
o Lokaal diaconaal project steunen
o Beperkte stille hulpbieden
o Verdeling ter beschikking staand budget.
-

Wat ging minder goed en/of wat we willen veranderen.
o Diaconaal werk voor jongeren
o Diaconaal werk voor ouderen
o Oog en oor (luisteren) voor de no(o)d(en) van de mensen, en zijn gespitst
op hulpsignalen. Hulpsignalen op vangen vanuit onze omgeving. Leggen en
onderhouden van contacten met gemeenteleden, pastoraat, WMO,
zusterkerken, charitatieve – en sociale instellingen.
o Andere vorm oogst dienst?
o Meer diaconaal geld genereren.

Actieplan:
- Speerpunten:
o Energie steken in diaconaal netwerken d.m.v.
Schuldhulpmaatjes, Armoede bestrijding i.s.m. andere groeperingen.
o Diaconaal bezoekwerk, en/of ontmoeting vormgeven en organiseren door
intensivering contacten met gemeenteleden bij diaconaal werk.
 Een aansprekend diaconaal project opzetten en daar een duidelijk
beleid voor inzameling geld voor genereren.

