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Samen voor elkaar
Diaconie doe je niet alleen maar doe je samen

Diaconale uitgangspunten
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)
De diaconie van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht zet zich in voor een rechtvaardige en
barmhartige samenleving; plaatselijk maar ook door projecten van het Werelddiaconaat.
Vanuit compassie en openheid ondersteunt de diaconie mensen die in armoede leven, daken thuislozen, vluchtelingen en een ieder die op wat voor manier ook in nood verkeert. Maar
ook mensen met een beperking en allen, van jong tot oud, die eenzaam zijn.
Dit doet de plaatselijke diaconie samen met de kerkelijke gemeente maar ook in de
Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) met andere Geloofsgemeenschappen. Omzien
naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat.

Structuur en organisatie van de Diaconie
In de diaconie zijn een aantal vaste functies:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jongerendiaken
Public Relations
Diakenen hebben zitting in een leeftijdssegment minimaal 1 per wijk.
Alle overige taken binnen de diaconie worden verdeeld.
Voor belangrijke onderdelen van het diakonaat zijn aparte commissies opgericht waar
minimaal één diaken in is vertegenwoordigd:
1. ZWO – Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking 2. Diakass – Gericht
op ouderen, zieken en nieuw ingekomen mensen
3. Rwanda commissie – Gericht op relaties en uitwisseling met partnergemeentes in
Rwanda en de derde wereld
4. De Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC) is samengesteld uit11 plaatselijke kerken.
Ondersteuning wordt gegeven aan niet kerkelijk gebonden inwoners van Sliedrecht. Het gaat
om noodhulp, Hulp Bij Thuisadministratie en ondersteuning Vluchtelingen.

• Toerusting: De diaconie werkt met goed toegeruste diakenen. Zij krijgen de
gelegenheid en middelen om zich te scholen.

• Financiën: De diaconie sluit aan bij de financiële jaarcyclus van de kerk. Het
vermogen is maximaal € 20.000,- en minimaal € 12.000,-. (Kerkenraadsbesluit)
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• PR: Om nadrukkelijk invulling te geven aan ‘Samen’ uit onze missie, voeren we een
actief PR-beleid.

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 met het uitzetten van de lijnen voor de
komende jaren zoveel mogelijk op inspelen. Op basis van een analyse van externe
ontwikkelingen destilleren wij een aantal hoofdthema’s die in het komende jaar verder zullen
worden uitgewerkt. Deze hoofdthema’s komen naast thema’s, zoals de rol van de diaconie
op het gebied van de problematiek van vluchtelingen, die ook onze aandacht vraagt.

Economische situatie
De economische situatie, met bijvoorbeeld werkloosheid en bezuinigingen op sociale
voorzieningen, zorgt ervoor dat een toenemend aantal huishoudens in de financiële
problemen komt.
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 overige giften, door financiële druk binnen de huishoudens (denk
aan dalende koopkracht en toenemende werkloosheid) minder worden.
De mogelijk 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. Ze zal meer moeten doen met minder middelen en
het geld besteden aan mensen voor wie het echt bedoeld is. Dit kan tevens betekenen dat er
verschuivingen plaatsvinden in de keuze en verdeling van de middelen over de diverse
diaconale doelen.

Eigen verantwoordelijkheid
Van burgers wordt verwacht dat zij participeren in de samenleving, zaken zelf regelen en hun
eigen netwerk aanboren om problemen op te lossen.
Heel concreet wordt dit zichtbaar in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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 de
gaten die vallen.
De diaconie krijgt hierdoor de kans haar zichtbaarheid te vergroten en zich als serieuze
partner te profileren.
De diaconie moet er wel 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.

Interne en externe samenwerking
Door sociale en maatschappelijke ontwikkelingen werkt de diaconie
samen met anderen.
Pastoraat (signalering), IDC, Terminale Thuiszorg, Vluchtelingenwerk en andere
hulpverleningsorganisaties.

Ledenbestand kerken
Een andere ontwikkeling die aandacht vraagt is de veranderende samenstelling van onze
kerken. Door een verdere secularisering vermindert het aantal jongeren met een kerkelijke
belangstelling.
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De diaconie ziet zich gesteld voor de vraag hoe er voldoende jonge mensen betrokken
blijven bij het diaconale werk. Weten jongeren überhaupt wat diaconie is?
De uitdaging zal zijn om te zoeken naar een nieuwe invulling van (kerkelijk) vrijwilligerswerk,
zodat ook jonge werkenden hun steentje kunnen en willen bijdragen in binnen- en
buitenland.
De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving, ook in onze
kerk, de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere
zorgverlening en leefomstandigheden 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 beperktere beschikbaarheid van plaatsen in
verzorgingstehuizen. De kerk staat voor de uitdaging om te zoeken naar manieren om deze
ouderen aandacht te blijven geven en plekken van ontmoeting te creëren. Diakass speelt
hier al volop op in, met bezoek, ontmoeting en uitjes.

Nieuwe communicatiemiddelen
De diaconie heeft van oudsher een groot netwerk, gericht op en afhankelijk van
intermenselijk contact. Nieuw is de enorme toename van het gebruik van sociale media. Dit
vraagt van de diaconie een heroriëntatie op de huidige communicatielijnen en hoe deze zich
verhouden tot nieuwe vormen. Elementen die hierbij worden betrokken zijn enerzijds de
risico’s van
1) mogelijke verdere individualisering, doordat communicatie op afstand plaatsvindt en
2) een mogelijke bemoeilijking in het signaleren van de juiste hulpvragen.
Anderzijds kunnen en moeten nieuwe communicatiemiddelen ondersteuning bieden
om het makkelijker te maken om sneller, breder en gerichter contact te leggen.

Tot slot
De verdere uitwerking van de activiteiten staat in het werkplan.
Dit is geen statisch stuk maar zal steeds aan verandering onderhevig zijn.
De diaconie zal dus steeds moeten meebewegen en actualiseren.
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