Beleidsplan diaconie Protestantse Gemeente te Lonneker ( PGL )
De bedoeling van dit beleidsplan is om inzicht te geven in de werkzaamheden
en de keuzes die de diaconie maakt
1. Inleiding.
In navolging van Jezus Christus biedt de diaconie van de PGL ondersteuning ( daar waar
nodig ) aan een ieder die om hulp vraagt.
Het bij elkaar brengen van ‘ helpen ‘ en ‘ hulp nodig hebben ‘ speelt daarbij een
Belangrijke rol. We noemen dit ‘diaconaal werk ‘ofwel ’ diaconaat’.
Het beleidsplan van 2019-2020 schetst de voornemens van het College van Diakenen
van de Protestantse gemeente te Lonneker (diaconie).
2. Organisatie van het College van Diakenen.
Het college van diakenen geeft leiding aan het diaconaal handelen van de gemeente.
Diaconaat is een zaak van de gehele gemeente en niet alleen van de diaconie.
De dagelijkse leiding van het College berust bij het moderamen dat bestaat uit drie leden:
de voorzitter/penningmeester, secretaris en diaken.
De verantwoordelijkheid voor de diaconale activiteiten berust bij het College van diakenen
als geheel. Afgevaardigden van de diakenen nemen deel aan het plenaire overleg van de
diaconie, en zijn vertegenwoordigt in de Kerkenraad. In de vergadering van de kerkenraad
zal het beleidsplan, begroting en jaarrekeningen voorgelegd worden ter goedkeuring.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door
te delen wat haar aan gaven is geschonken.
De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden
de diaconale roeping gestalte te geven.
De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld
en zo nodig aangepast.

Het motto voor 2019 – 2024 is samen te vatten in 3 x D
Diaconie = Dienen – Delen – Doen.

De diakenen hebben een 6-tal hoofdopdrachten.
1. Het treffen van ondersteuning, aandacht en/of hulp, binnen de mogelijkheden van de
Diaconie.
2. Het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden.
3. Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad en diaconie.
4. De diakenen verzorgen samen met de collectanten de inzameling van de gaven
in de kerkdienst.
5. De uitvoering van het avondmaal in overleg met de predikant.
6. Stille hulp.

Inkomsten
De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit:
1. Wekelijkse collectes bij de diensten.
2. Particuliere bijdragen en giften.

Uitgaven
1. Individuele hulpaanvragen om steun.
2. Ondersteuning goede doelen.
3. Het diaconaal quotum.
4 Organiseren van activiteiten

Individuele hulpvragen om steun:
Deze hulpvragen komen binnen via de hulpvrager zelf, of predikant of ouderling.
Per geval zal de diaconie bekijken en beoordelen of er hulp wordt geboden.
Ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen:
De doelen, organisaties en fondsen worden op verschillende niveaus gesteund,
plaatselijk, regionaal en landelijk. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld aan welke
organisaties en instellingen een bijdrage wordt gegeven.

Vermogen:
Het financiële vermogen van de diaconie, dat wordt aangevuld met opbrengsten uit
collectes en giften, kan worden gebruikt voor ondersteuning van personen en goede doelen.
De diaconie zelf blijft verantwoordelijk voor de uitgaven en het vermogen.
Diaconaal Quotum:
Dit quotum is een verplichte bijdrage voor landelijk diaconaal werk. Dit is een percentage
van de inkomsten van de diaconie en een heffing per belijdend lid.
Dit geld wordt gebruikt voor ondersteuning, voorlichting op diaconaal terrein (brochures,
Landelijke diaconale dag, materiaal e.d.)
Georganiseerde activiteiten:
Ouderenwerk.
Verjaardagmiddag 80+.
Paasontbijt (alle gemeenteleden).
Fruitbakjes bij oogstdienst voor zieken en 90 jarigen
Speciale vieringen kerst of midwintermiddag (alle gemeenteleden).

De diaconie draagt de kosten die gemaakt worden voor de bloemen
voor zieken en/of gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben.
Alle gemeenteleden krijgen als ze jarig zijn een felicitatiekaart, verzorgt door de gehele
Kerkenraad.

Ten slotte
Zowel voor het verwerven van enthousiaste diakenen en uitvoerders van het diaconale werk
als ook voor het zorgen van voldoende financiële middelen hiervoor, zijn
gedreven diakenen nodig die de gemeente kunnen overtuigen en enthousiasmeren,
maar dat niet alleen. Er moet ook een zichtbare verbinding bestaan tussen het kerkelijk
leven (liturgie en eredienst), het pastoraat en gemeenschapsbeleving en de dagelijkse
Diaconale praktijk.
Barmhartigheid en gerechtigheid:
Bij diaconaat gaat het altijd om situaties waarbij de persoonlijke levensomstandigheden,
de basisbehoeften van mensen in het geding zijn.
Dit is vrij vertaald naar de werken van barmhartigheid, de behoefte aan voedsel, kleding,
onderdak, zorg, veiligheid en geborgenheid en enig toekomstperspectief.
( Mattheús 25 vers 35 – 40: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven,
de vreemdelingen onderdak verschaffen, de naakten kleden, de zieken verzorgen,
en de gevangenen bezoeken.
Ook in situaties waarbij de begrippen ‘’ onrecht ‘’ en ‘’gerechtigheid ‘’ een rol spelen,
gaat het om diaconaat.

