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Woord vooraf

In de thema’s van de toerustingsdagen voor diakenen in de Hersteld 
Hervormde Kerk zit ieder jaar het woord dienen. Voor 2012 heeft de 
Generale Diaconale Commissie (GDC), die deze dagen organiseert, 
gekozen voor het thema ‘Hoe dienen in inzamelen en uitdelen?’ In 
deze brochure vindt u het openingswoord en het referaat die op de 
beide toerustingsdagen op 1 september in Oud-Beijerland en op 8 
september in Elspeet zijn uitgesproken. We hopen dat deze brochu-
re mag dienen tot verdere toerusting van de diakenen.

In het openingswoord wordt n.a.v. 1 Petrus 4:10 - 11 ingegaan op 
hoe we hebben te dienen als goede rentmeesters bij het inzamelen 
en het uitdelen van het diaconale geld. Op heel praktische wijze 
wordt het thema ‘Hoe dienen in inzamelen en uitdelen’ in het refe-
raat uitgewerkt. In Oud-Beijerland is dat gedaan door diaken J. ten 
Klooster uit Putten. Tot voor kort was hij lid van de GDC. Voor zijn 
waardevolle bijdragen tijdens zijn ‘GDC-tijd’ zijn we hem zeer erken-
telijk. In Elspeet heeft diaken A.P. van Wageningen uit Ede het refe-
raat gehouden. Hij maakt deel uit van de GDC als afgevaardigde van 
de classis Oost. Aangezien de beide sprekers het referaat in over-
leg met elkaar hebben voorbereid werd op de twee verschillende 
toerustingsdagen ongeveer hetzelfde uitgesproken. Het referaat is 
daarom maar één keer in deze brochure opgenomen.

Wat u niet in deze brochure terugvindt, is een verslag van de vragenbe-
antwoording. Tijdens de beide toerustingsdagen zijn er heel wat waarde-
volle vragen gesteld en beantwoord. Daarnaast werden er door verschil-
lende diakenen ervaringen en goede tips gemeld als het gaat om het 
inzamelen en uitdelen. Deze vragenbeantwoording wordt bewust niet 
in de brochures opgenomen en dat is een aansporing voor alle diakenen 
om voortaan deze toerustingsdagen bij te wonen. We hopen dat alle dia-
kenen hun werk binnen en buiten de gemeente mogen doen in afhan-
kelijkheid van de grote Diaken en door de kracht, die God wil verlenen.

Ds. J. Joppe, Voorzitter GDC
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Openingswoord 

‘Dienen als goede rentmeesters’
Hoe dienen in inzamelen en uitdelen n.a.v. 1 Petrus 4 : 10 - 11

Geachte mannenbroeders,

Als we aan een kind zouden vragen wat de taak is van een diaken, 
dan weten we het antwoord wel: collecteren. Dat ziet het immers 
in de zondagse erediensten. Wat er allemaal met de opbrengst van 
de diaconiecollecte gebeurt als het geen doelcollecte is, weten de 
kinderen nog niet. Ook wat de taak van een diaken verder inhoudt, 
moeten ze meestal nog leren. 

In de afgelopen jaren hebben we op onze toerustingsdagen bij diver-
se taken van een diaken stil gestaan. Zo ging het vorig jaar over de 
relatie van de diaconie tot de overheid. Vandaag willen we samen 
nadenken over één van de kerntaken van een diaken: het inzame-
len en het uitdelen. Hoe dienen in inzamelen en uitdelen? is het thema 
van deze dag. Voordat de diaken (Ten Klooster / Van Wageningen) 
ons hierover praktische handreikingen zal geven, willen we eerst 
samen luisteren naar wat Gods Woord ons hierover leert. Als samen-
vatting daarvan heb ik boven mijn openingswoord gezet: “Dienen 
als goede rentmeesters”.

Deze titel is afgeleid van wat we lezen in 1 Petrus 4 : 10: ‘Een iege-
lijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan 
de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.’ In het 
Grieks staat er voor ‘uitdelers’: ‘oikonomoi’ waar ons woord econo-
men vandaan komt. Daarmee bedoelde men vroeger: beheerders of 
rentmeesters. Een veelzeggend begrip. 

Het is van belang om eerst te zien wie de apostel op het oog heeft 
en wat hij precies met deze woorden bedoelt. Petrus heeft het in 
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hoofdstuk 4 nog niet expliciet over ambtsdragers, zoals aan het 
begin van hoofdstuk 5. In het gedeelte wat we hebben gelezen, wijst 
hij erop hoe de christenen hebben te leven nu het einde aller din-
gen nabij is. Vanaf vers 7 worden ze opgeroepen nuchter te zijn en 
te waken in de gebeden. Ze hebben in de gemeente elkaar vurig lief 
te hebben. Van daaruit dienen de gelovigen ook gastvrij te zijn. 

Als we dan vervolgens in vers 10 lezen over ‘Een iegelijk, gelijk 
hij gave ontvangen heeft…’ wordt hier geen gave van mensen 
bedoeld, maar van God. Charisma is een woord dat direct verwant 
is aan charis, genade. De gaven ontspringen aan de bron van Gods 
genade. Het zijn genadegaven die God aan Zijn kinderen schenkt, 
waarmee zij in de gemeente dienstbaar kunnen zijn. In Romei-
nen 12 noemt Paulus een aantal van deze gaven en wekt op die te 
gebruiken: ‘hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bedie-
ning, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; hetzij die ver-
maant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een 
voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blij-
moedigheid’. (vs. 7-8). 

U hoort dat onder de verschillende genadegaven die Paulus opsomt 
ook taken van diakenen vallen: ‘die uitdeelt, in eenvoudigheid’. Vol-
gens de kanttekeningen wordt hier bedoeld degene ‘die beroepen 
is om de aalmoezen en collecten der gemeente te vergaderen, en 
aan de armen naar hun nood uit te delen, die bijzonderlijk diakenen 
genoemd worden’. Ook bij ‘die barmhartigheid doet, in blijmoedig-
heid’ denken de kanttekenaren aan een ‘zekere soort van diakenen 
en diaconessen die bijzonder opzicht hadden over de kranken, bal-
lingen en vreemdelingen, hetwelk een van de bijzonderste werken 
der barmhartigheid is.’

Wellicht zijn er onder ons die het ambt en de taak als diaken niet als 
een ‘charisma’, een genadegave zien. Komt dat omdat de band des 
geloofs met de grote Diaken Jezus Christus ontbreekt of omdat u uw 
eigen onbekwaamheid tot dit werk zo gevoelt? Laat deze nood u dan 
brengen aan de voeten van de grote Ambtsdrager. 
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Niet alleen Paulus noemt wat concrete genadegaven, maar ook 
Petrus noemt er twee in ons tekstgedeelte. In vers 11 heeft hij het 
over het spreken en het dienen: ‘indien iemand spreekt, die spreke 
als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht 
die God verleent’. Bij de eerste gave kunnen we met name denken 
aan predikanten en ouderlingen die Gods Woord mogen doorgeven 
‘in het openbaar en bij de huizen’. Bij het dienen verwijzen de kant-
tekeningen opnieuw naar de diakenen, die niet in eigen kracht hoe-
ven te dienen in het inzamelen en uitgeven, maar als uit kracht die 
God verleent. Dat is - lichten de kanttekenaren toe - ‘met ernst en 
ijver, als die van Godswege zulks doet; mildelijk, als die door Gods 
zegen doet hetgeen hij doet, en in nederigheid’.

Ambtsbroeders, mogen we zo dienen in het inzamelen en uitgeven? 
In diepe en steile afhankelijkheid van de Heere? Dat is wat genade 
vermag.

In de wetten van het Oude Testament zien we Gods bijzondere 
zorg met betrekking tot de armen en behoeftigen. In de tweede 
tafel van de wet is de duidelijke opdracht vervat de naaste - dus 
ook de arme en behoeftige naaste - lief te hebben als zichzelf. In 
de ceremoniële en de burgerlijke wetten zijn gedetailleerde richt-
lijnen opgenomen inzake de omgang met de armen. De dienst der 
barmhartigheid, het diaconaat, is hierin voluit te herkennen. In 
het sabbatsjaar werd het land niet bewerkt en ingezaaid. Wat het 
toch nog opbracht was in dat jaar bestemd voor de armen (Ex. 23 : 
10-11). Het hoogtepunt in de „barmhartigheidswetgeving” had 
ongetwijfeld betrekking op het jubeljaar (elk vijftigste jaar). In dit 
jaar moest al het land weer - om niet - worden teruggegeven aan 
de oorspronkelijke eigenaar die het - veelal door armoede gedwon-
gen - in de voorgaande jaren had verkocht. De Heere eiste overi-
gens ook een barmhartige houding gedurende de „gewone” jaren. 
(Deut. 15 : 7-10). Een deel van de normale oogsten was eveneens 
voor de armen bestemd. De hoek van het veld mocht niet geoogst 
worden. (Lev. 19 : 9). Ook het nalezen van de akkers en de wijn-
gaarden bij de oogst was aan de armen voorbehouden. Van een 
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verarmde broeder mocht nooit woeker of overwinst worden geno-
men (Lev. 25 : 35-36).

Na de hemelvaart van Christus ontstaan er geleidelijk veranderin-
gen in het functioneren van het diaconaat. We vinden een en ander 
beschreven in het boek Handelingen. Aanvankelijk wordt het nog 
- op de klassieke wijze - rechtstreeks door de leden van de jonge 
christengemeenten uitgeoefend: ‘En zij verkochten hun goederen 
en have en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node 
had.’ (Hand. 2 : 45). 

In Handelingen 4 is de situatie veranderd. De gelden worden dan 
afgedragen aan de apostelen die deze uitdelen onder de behoeftige 
gemeenteleden. De droevige geschiedenis van Ananias en Saffira 
maakt duidelijk dat ook het werk der barmhartigheid gepaard kan 
gaan met eigenbedoelingen en oneerlijkheid.

De laatste fase in de ontwikkeling van het diaconaat wordt in Han-
delingen 6 beschreven. Door de sterke groei van de gemeente 
wordt het takenpakket van de apostelen veel te zwaar. Hierdoor 
is het voor hen niet mogelijk om naast de belangrijkste taak - de 
prediking en verbreiding van het Evangelie- voldoende aandacht 
aan het diaconaat te blijven geven. Er ontstaan problemen, aange-
zien blijkt dat de weduwen van de Grieken in de verzorging bij die 
van de Joden worden achtergesteld. Dan grijpen de apostelen in 
en beleggen een gemeentevergadering waarin zij het voorstel doen 
mannen te verkiezen die in het bijzonder belast worden met het 
verzamelen van geld en goederen en het uitdelen daarvan aan de 
armen en behoeftigen. De vergadering stemt met dit voorstel in 
en verkiest zeven mannen, die voor de apostelen worden gesteld: 
de zeven diakenen. Zij hebben de taak om in te zamelen en uit te 
delen. 

Deze diaconale opdracht blijft ook voor vandaag en morgen: inza-
melen! Maar ook uitgeven en beheren, als goede uitdelers, goede 
rentmeesters. Het diaconale geld is echter niet van de diaconie, 
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maar bestemd voor de dienst van de Christelijke handreiking aan 
de armen! Wie de kerkvoogdij als de nieuwe armen beschouwt, doet 
geen recht aan het begrip armen, zoals het Woord van God ons dat 
toont. Ook niet wanneer de diaconie veel bezit! De diaken gaat de 
rijen door vanuit de opdracht om ‘uitdeler’ te zijn! Een diaken, die 
inzamelt voor de kerkvoogdij, of kerkvoogdelijke doelen of daarvoor 
reclame maakt, is geen diaken, maar collectant voor de kerkvoogdij 
en loopt zijn roeping mis!

Diakenen zamelen in en geven uit. Geld is in het dienstbetoon van 
de gemeente geen doel, maar een middel. Het wordt gegeven om als 
voertuig te dienen voor de hulp aan de naaste.

Het vormen van reserves hoeft niet verkeerd te zijn, maar een 
beleid, gericht op kapitaalvorming met als gevolg grote reserves 
die jarenlang ongebruikt blijven, is schadelijk voor de uitvoering 
van de diaconale opdracht. Een diaconaal appel op de gemeente 
kan hierdoor ongeloofwaardig worden. Ik las bij dr. A. Noordegraaf 
in zijn boek ‘Oriëntatie in het diakonaat’: ‘Diakenen zijn voor alles 
rentmeester, geen regenten! Diaconaal geld dient geen dood kapi-
taal te zijn.’

Het inzamelen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. In som-
mige gemeenten wordt er tijdens het collecteren niet gezongen om 
zo aan de dienst der offeranden aandacht te kunnen geven. Het is 
van groot belang dat de gemeente weet waarvoor de diaconiecollec-
te bestemd is om zo bewust en biddend te kunnen geven. 

Wat is een inzamelen en het uitdelen een verantwoordelijke taak. 
Juist ook, het uitdelen. In Handelingen lezen we van de eerste 
christengemeente dat de goederen en have worden verkocht en de 
opbrengst daarvan verdeeld wordt naar dat elk van node had. Waar 
is het diaconale geld nodig in de gemeente en daarbuiten? Welke 
doelen zijn verantwoord? Daar is niet alleen kennis van de situatie 
voor nodig, maar ook gebed om een goede uitdeler, een goede rent-
meester van de menigerlei genade Gods te kunnen zijn. 



12

Een diaken is géén eigenaar van het geld dat via collecten, maar 
ook op andere wijze binnenkomt, maar rentmeester. Een eigenaar 
is eigen baas, maar een rentmeester is een beheerder die het beheer 
voert over gegeven goed. En zo zijn die gaven niet het eigendom 
van onszelf, maar van de Heere.

Calvijn zegt: ‘God deelt alzo Zijn menigerlei gaven onder de men-
sen uit, opdat niemand met zichzelf en met zijn vermogen zich late 
vergenoegen, maar dat elk zijn broeders hulpe en bijstand van node 
hebbe.’ Denkt u verder ook maar aan zondag 21 van de Catechis-
mus, waar staat: ‘dat elke gelovige zich moet schuldig weten zijn 
gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en 
met vreugde aan te wenden’. En daarom: weest een goede uitde-
ler der menigerlei genade Gods. Dient de ander met de gaven die 
de Heilige Geest u heeft toevertrouwd als diaken en wat vanuit de 
gemeente ontvangen wordt. Want eens zal de Heere vragen, wat 
we met die gaven hebben gedaan. Ja, eens moeten we van het rent-
meesterschap verantwoording afleggen voor de rechterstoel van 
Christus.

Het is goed om te beseffen dat het inzamelen en uitdelen binnen het 
diaconaat alles te maken heeft met de gebrokenheid van de wereld, 
die veroorzaakt is door de zonde. Hierdoor ondervindt de mens 
immers velerlei moeite en verdriet in zijn leven. Deze noden en 
zorgen wil de Heere nu, in Zijn grote goedertierenheid, verzachten 
en lenigen mede via de diaconale bediening. ‘Draagt elkanders las-
ten en vervult alzo de wet van Christus.’

De grootste nood van een mens wordt echter niet bepaald door tij-
delijke zorgen. Zijn grootste nood is het feit dat hij van nature God 
kwijt is en een hemelhoge schuld heeft, die dagelijks groter wordt. 
Daar mag en moet in het diaconaat ook op gewezen worden, even-
als op de mogelijkheid van schuldvergeving door het bloed van het 
Lam. Zelfs de grootste der zondaren kan immers nog zalig worden. 
Dat betekent zowel voor de hulpverlener als voor de geholpene: op 
de knieën aan de troon der genade. Voor hen, die de God Jakobs tot 
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hun hulp mogen hebben en wiens verwachting op de HEERE hun 
God is, is er uitzicht.

Dienen als goede rentmeesters. Wie is tot deze dingen bekwaam? 
Maar het hoeft ook niet in eigen kracht: ‘Indien iemand dient, die 
diene als uit kracht, die God verleent.’ Op Hem zijn we aangewezen. 
Van Hem mag onze verwachting zijn. 

Petrus eindigt met het grote doel, namelijk de lof van God. ‘Opdat 
God in allen geprezen worde...’ Daarop moet nu alle arbeid in de 
dienst des Heeren - dichtbij of ver weg - gericht zijn. Gods Naam 
grootmaken en verheerlijken. Met dat doel zijn we uiteindelijk 
geschapen. Geschapen om onze Schepper te loven. Maar het berei-
ken van dat doel is door onze zonden totaal mislukt. Vandaar dat 
we van nature drukker zijn met onze eigen eer dan met Gods eer. 
Wanneer verandert dat? Zodra Gods Geest ons leven bekeert en 
vernieuwt. Want dan gaan we in beginsel de Heere weer grootma-
ken. Is dat al door Gods genade het grote doel geworden van ons 
leven? O, de Heere is het zo waard om geloofd en geprezen te wor-
den. Daarop moet alles in ons leven gericht zijn; ‘opdat God in allen 
geprezen worde door Jezus Christus, Welke toekomt de heerlijkheid 
en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.’

Het gaat uiteindelijk om één ding: de eeuwige lof van God. Het doel 
van dit leven is niet anders dan de verheerlijking van God in Chris-
tus. Het doel van het leven is niet dat wij onze zin krijgen, niet dat 
wij geëerd worden, niet dat onze naam hoog geprezen zal worden. 
Maar Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Met dat doel zijn wij 
geschapen en hebben we het leven gekregen. Dat doel hebben we 
allen gemist. Maar het is opnieuw te bereiken. Door Jezus Christus - 
welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid!

God verheerlijken is geen mensenwerk meer. Dat kan alleen door 
Christus. Wij kunnen dat niet. We willen het niet. Ook hierin heb-
ben we de Heere Jezus zo nodig. Zonder Hem zijn we niets, hebben 
we niets en kunnen we niets wat Gode verheerlijkend is. God kan 
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alleen in ons leven verheerlijkt worden door Jezus Christus. Daar-
om, laat ons elkaar voorgaan in de weg van een totale afhankelijk-
heid van Christus. Dan zult u niet beschaamd uitkomen. De Heere 
kan soms een verrassende zegen geven, juist als wij krachteloos en 
moedeloos zijn geworden. Want Zijn werk gaat voort. Zijn Konink-
rijk is van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. Daar moeten 
we maar steeds op zien te midden van de economische crisis, waar 
we ook als diaconie mee te maken hebben. Opdat dat ons er boven-
uit tilt, boven alles wat ons omringt. ‘Opdat God in allen geprezen 
worde door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de 
kracht, in alle eeuwigheid. Amen.’
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Referaat 
diaken J. ten Klooster (Oud Beijerland) 
en diaken A.P. van Wageningen (Elspeet)

Op beide toerustingsdagen is op hoofdlijnen hetzelfde gezegd, 
daarom is er maar één versie opgenomen in deze brochure.

Broeders, 

Graag wil ik allereerst ds. Joppe bedanken voor hetgeen hij ons deze 
morgen al heeft meegegeven. Want ik weet niet hoe het u allen ver-
gaat, maar meestal heb ik na de opening vanuit het Woord op onze 
bezinningsdagen, meer behoefte om af te sluiten - om in stilte te 
kunnen overdenken over wat tot ons is gekomen - dan om bij meer 
praktische zaken stil te gaan staan. Zo eigenlijk ook vandaag. En 
houdt u daarom bij alles wat ik nu nog ga zeggen… het woord ‘die-
nen’ vast! En ook als u straks weer naar uw huizen gaat! Dienen! En 
ook als u weer uw gemeente doorgaat! Dienen! Tegelijk besef ik dat 
het ook nodig is om ook meer praktische zaken met elkaar te door-
denken. Bewust gebruik ik het woord ‘doordenken’. Deze bijdrage 
zal namelijk niet bestaan uit een aantal standaard regels. Ziet u het 
als handvatten voor verdere doordenking, waarbij ikzelf - maar ik 
denk dat ik in deze ook spreek namens de hele generale diacona-
le commissie - u ook na vandaag graag wil ondersteunen c.q. van 
dienst wil zijn. In het vervolg van deze lezing zal ik de term Gene-
rale Diaconale Commissie afkorten als GDC dan weet u waar ik het 
over heb. 

Toen in het voorjaar de vraag kwam om een lezing te verzorgen 
tijdens deze landelijke toerustingsdag voelde, dat wat raar. Als jong-
ste lid ofwel als Benjamin van de GDC kijk je dan eerder en lie-
ver naar anderen. Temeer daar ik in de achterliggende maanden 
afscheid van deze commissie heb genomen. Tegelijkertijd gebiedt 
de eerlijkheid me te zeggen, dat ik me met veel vreugde verdiept 
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heb in de vraagstelling van deze morgen. Ik zou bijna willen zeg-
gen: wie doet dat volgend jaar? Het doordenken van een facet van 
het diaconaat. En al moet u het niet doen voor een landelijke toe-
rustingsdag, doet u het dan voor uw eigen diaconie. Zomaar een 
onderwerp uitdiepen, doordenken, bespreken. U zult bemerken dat 
het ook uzelf voedt! 

Voor de lezing van deze morgen is naast diverse lectuur gebruik 
gemaakt van het concept ‘handreiking voor diakenen’ waar we als 
GDC al langere tijd mee bezig zijn. Dit is ook op één van de vori-
ge bezinningsdagen al aangegeven. En wellicht denkt u: ’wanneer 
komt die nu eindelijk’? Eén van de redenen dat deze brochure nog 
niet uitgegeven is, is dat ordinantie 15 nog niet in tweede lezing is 
vastgesteld. Ik ga er echter van uit, dat u, toen deze ordinantie ter 
consideratie aan uw kerkenraad werd aangeboden, deze als diaken 
natuurlijk uitgebreid heeft bestudeerd… toch? Hoe het ook zij… van-
morgen hopen we in ieder geval al enkele zaken uit de genoemde 
handreiking met u te delen.

Artikel 1 van ordinantie 15 zegt over het diaconaat: ‘de gemeente, in 
al haar geledingen geroepen tot de dienst der barmhartigheid, beant-
woordt, onder leiding of door de arbeid van de diakenen, aan deze 
roeping in het diaconaat’. Ook geeft ordinantie 15 aan hoe dit gestal-
te dient te krijgen. Tijdens de eerste bezinningsdag op 12 december 
2005 is stilgestaan bij het onderwerp: ‘is dienen, onze zorg’? Naar 
aanleiding van Mattheüs 25 is deze vraag met een nadrukkelijk: ‘ja’ 
beantwoord! Bewogenheid met de naaste is een wezenskenmerk 
van de Christelijke gemeente - zoals ook blijkt uit de aanhef van 
ordinantie 15. De gemeente is geroepen tot de dienst der Barmhar-
tigheid. Het voeden van hongerigen, het laven van dorstigen, het 
herbergen van vreemdelingen, het kleden van naakten, het bezoe-
ken van zieken en gevangenen is onze zorg! Daarbij is met blijvende 
actualiteit de vraag aan ons meegegeven hoe wij aan deze opdracht, 
of beter gezegd aan deze roeping, in de praktijk gestalte geven. In 
2007 is dit onderwerp op onze landelijke toerustingsdag uitgewerkt 
rond het diaconale huisbezoek. Bij het diaconaat denken we vaak 
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aan het ‘uitdelen’ van ons toevertrouwde middelen. Dat blijkt ook 
uit de thema’s van de achterliggende jaren. 

En ook vandaag willen we weliswaar wat korter opnieuw een facet 
ervan met elkaar bespreken. Maar we willen ook en vooral stil staan 
bij het ‘inzamelen’. Want ook op dat punt leven er - is ons als GDC 
gebleken - de nodige vragen. 

De aanleiding voor het thema van deze dag ‘dienen door inzamelen 
en uitdelen’ vindt u terug in het formulier voor de bevestiging van 
diakenen, waar deze uitdrukkingen letterlijk terugkomen. 

Over het ‘inzamelen’ door diakenen zegt het bevestigingsformulier: 
‘dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goe-
deren, die den armen gegeven worden, verzamelen en bewaren; ja 
ook vlijtig zijn, om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele 
goede middelen gevonden mogen worden’. 

Ook betreffende het ‘uitdelen’ door diakenen geeft het formulier 
een heldere formulering: ‘het tweede deel van hun ambt (dat van 
de diakenen dus) bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt, niet 
alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoe-
zen niet te besteden dan waar nodig is, maar ook blijmoedigheid en 
eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed 
de armen te helpen, gelijk de apostel eist in o.a. Romeinen 12 en 2 
Korinthe 9.

Hiermee zou ik mijn bijdrage kunnen afronden. Kernachtig formu-
leert het formulier uw taak en roeping. Maar omdat u hier nu toch 
bent… wil ik toch proberen er iets meer over te zeggen. 

Voordat we daar concreet op ingaan willen we eerst benoemen dat 
het goed is om de lezing van het bevestigingsformulier niet te beper-
ken tot erediensten waarin een bevestiging van een ambtsbroeder 
plaatsvindt. Maar om het met enige regelmaat zelf, of als college van 
diakenen, te herlezen. Het is zojuist al gezegd: Het geeft kernachtig 
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weer wat onze taak en roeping is. Het is goed om daar - los van een 
toerustingsmorgen zoals we vandaag hebben - persoonlijk maar ook 
met elkaar over na te denken en bij stil te staan. 

Terug naar het thema. Waarbij we dus allereerst willen stilstaan bij 
het onderdeel ‘inzamelen’. Bij de voorbereiding hoorde ik de vol-
gende uitspraak: ‘Diakenen zijn niet in de eerste plaats geroepen 
om zelf alle hulp te geven, maar om die hulp van de gemeente te 
vragen. Niet het vullen van lege handen, maar het legen van volle 
handen typeert het werk van de diaken’. 

Vanuit uw diaconale hart lijkt dit wellicht zo op het eerste oog een 
vreemde uitspraak. En toch zou ik hem in het kader van het ‘inza-
melen’ willen laten staan. Niet kaal en onbewogen. Maar juist met 
het oog op het inzamelen, zoals het formulier, zoals de Bijbel, het 
Woord ons dat voor houdt. 

Een delende diaconie of misschien wel beter gezegd ‘een delende 
gemeente’ kan immers pas iets delen als er eerst iets ontvangen is. 
Dat beperkt zich niet tot de diakenen zelf. De Bijbel spreekt over leden 
van één Lichaam. Verbonden in het Hoofd Christus zijn de leden ook 
met elkaar verbonden. Dat betekent oog en oor hebben voor elkaar en 
dus de naaste. Hier zit u midden in het diaconaat van een gemeente. 
De diakenen hebben de taak om de gemeente hierin te helpen functi-
oneren. Het christelijk dienstbetoon aan onze naaste dus!

De oud-voorzitter van de GDC, ds. Kot zei, vaak - de wortel van alle 
christelijke diaconia ligt in de gemeenschap met Christus. Het is 
goed om dit iedere keer te beseffen en te benadrukken bij prakti-
sche vragen die u als diaconie voorgelegd krijgt. 

Vanuit dit perspectief zou ik dan ook de eerste vraag willen behande-
len, die ons als GDC nog wel eens bereikt, namelijk: of het wel nodig 
is iedere zondag voor de diaconie te collecteren? Er zijn immers ook 
voor de kerkbouw en de instandhouding van de gemeente zoveel 
gelden nodig - zo is dan de stellingname. En wie zal dat ontkennen? 
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En daarom zijn het vaak hele begrijpelijke vragen of gedachten die 
kunnen leven op basis van concrete situaties. 

En laten we eerlijk zijn - als we nu eens met elkaar de jaarrekening 
van een willekeurige diaconie zouden bestuderen, dan zullen we tot 
de conclusie komen dat de bedragen die besteed worden aan directe 
ondersteuningen van personen niet het grootste deel van de uitga-
ven van een diaconie inhouden. Het gaat mij daarbij vandaag niet 
om de oorzaken daarvan, maar om het feit zelf. Want … zo wordt 
er dan nog wel eens geredeneerd… dan hoeft er niet iedere zondag 
voor de diaconie gecollecteerd te worden. Daarbij komt - wordt dan 
vaak gesteld - dat we zo nuchter moeten zijn dat we toch niet de 
nood van de hele wereld kunnen lenigen. Toch? 

Maar, broeders, legitimeert dit alles het feit dat we niet iedere zon-
dag voor diaconie of een diaconaal doel collecteren?

De vraag stellen is haar beantwoorden. Handelen wij overeenkom-
stig het gebod om de naaste net zo lief te hebben als onszelf, als we 
redeneren zoals hiervoor is uiteengezet? Is dit in alle getrouwheid 
en naarstigheid met vlijtigheid aalmoezen en goederen verzamelen 
- zoals het bevestigingsformulier het verwoordt? Het antwoord moge 
duidelijk zijn. Nee! Leest u Mattheüs 25 en 1 Korinthe 16 de verzen 
1 en 2 - met kanttekeningen - er nog eens voor uzelf op na. Ook 
spreekt zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus in dit verband 
duidelijke taal. Daar staat onder andere als het gaat om het vierde 
gebod - het gedenken van de sabbatdag: ‘Eerstelijk dat de kerkedi-
enst, of het predikambt, en de scholen onderhouden worden, en dat 
ik, inzonderheid op den sabbat, dat is op den rustdag, tot de gemeen-
te Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramen-
ten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den 
armen Christelijke handreiking te doen;’ Zondag 38…!!!

Hieruit moet geconcludeerd worden dat diaconiecollecten een 
wezenlijk onderdeel zijn van de eredienst. Dat kan niet in dezelfde 
zin van alle kerkelijke collecten gezegd worden. 
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Laat - broeders - in de wetenschap dat u er zelf ook van afhankelijk 
bent, vergeet dat niet(!) - laat uw handelen - dus ook het opstellen 
van het collecterooster en het delen van de u toevertrouwde gaven 
- gestempeld zijn door ontferming, door barmhartigheid en door 
bewogenheid met uw naaste! Genade, broeders, maakt mededeel-
zaam naar anderen! Toch? Of spreek ik vreemde taal? En als het 
gaat om ‘die naaste’ dan ga ik er vanmorgen omwille van de tijd van-
uit, dat Lukas 10 - de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan - u 
niet onbekend is. 

Vanuit het voorgaande moge duidelijk zijn dat diaconaal bewustzijn 
van u als diaconie maar ook het diaconaal bewustzijn van de ker-
kenraad in z’n geheel - dus ook van de predikanten en ouderlingen 
- van groot belang is. Met elkaar stelt u immers - als het goed is - 
onder andere het collecterooster jaarlijks vast. En als dit diaconale 
bewustzijn ontbreekt hebt u als diakenen hier een belangrijke ver-
antwoordelijkheid en taak. Ook in deze zaken dient u de gemeen-
te te leiden. Dit vraagt continu om een bezinning, ook binnen uw 
eigen college!

Het woord collecterooster is al gevallen. Naast het collecteren voor 
de zogenaamde ‘algemene middelen’ van de diaconie, kennen we 
doel- of bestemmingscollecten. Hieronder vallen ook de door de 
GDC gevraagde collecten op het collecterooster. Ik benoem dit, in 
de zijlijn van deze lezing even, omdat in de praktijk blijkt dat niet 
iedereen dit even scherp heeft. We kennen collecten voor rampen, 
collecten voor ‘de Vluchtheuvel’, collecten voor het fonds Malawi. 
Dit laatste ‘het fonds Malawi’ wil zeggen diaconaat op het zendings-
terrein in Malawi. Dat is dus iets anders als de zendingscollecten bij-
voorbeeld met Pinksteren en deze komen dus ook niet in plaats van 
de zendingscollecten! Het is de bedoeling dat u de collecten voor 
de genoemde fondsen niet rechtstreeks overmaakt naar het betref-
fende doel, maar via de rekeningen van de GDC. Dit in verband met 
afspraken die de GDC heeft met bijvoorbeeld Woord en Daad maar 
ook met de Vluchtheuvel. Mochten daar nadere vragen over zijn, 
dan vernemen we dat na de pauze wel. 
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Dan kom ik bij een andere vraag die alles te maken heeft met ‘inza-
melen’. De vraag: moeten de offerschalen bij de avondmaalstafel 
altijd diaconaal zijn? 

Zowel in het Oude als in het Nieuwe testament komen we hier 
aanwijzingen voor tegen. Leest en bestudeert u in dit verband de 
Schriftplaatsen Handelingen 2 vanaf vers 42, Handelingen 6 de eer-
ste verzen en 1 Korinthe 11 vanaf vers 17 voor uzelf. Het voert te 
ver om ze één voor één langs te gaan vanmorgen, maar deze plaat-
sen geven een nadrukkelijke band aan tussen het avondmaal en de 
liefdemaaltijden die in die tijd gehouden werden. Iedereen die het 
zich kon veroorlove, nam etenswaren mee naar deze maaltijden. 

Van het meegebrachte voedsel werd eerst brood en wijn gereser-
veerd voor de viering van het Heilig Avondmaal. En aansluitend 
op het Avondmaal ging men dan eten om verzadigd te worden. We 
vinden dus de combinatie Avondmaal - liefdemaaltijd ofwel: Avond-
maal - en - offergave. 

Het eerste woord in ons thema van vandaag ‘inzamelen’ heeft dus 
een nauwe band met het Heilig Avondmaal! Later is deze gewoonte 
veranderd en nam men geld mee in plaats van gaven in natura. 

In het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal worden 
we echter nog steeds aan dat verband herinnert. Het spreekt over 
één lichaam, over broederlijke liefde - waar we deze lezing ook mee 
begonnen - en dan volgen de woorden: ‘alzo zullen wij allen, die 
door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke 
liefde, om Christus onzes lieven Zaligmakers wil, Die ons zo uit-
nemend heeft liefgehad, altezamen één lichaam zijn, en zulks niet 
alleen met woorden… maar ook met de daad jegens elkander bewij-
zen’! Laten we over dat laatste niet heen lezen!

Na het Avondmaal krijgen we, of beter gezegd dienen we, gemeen-
teleden direct in de gelegenheid te stellen die liefde jegens elkaar te 
bewijzen. Als antwoord geven we u graag deze Bijbelse en historische 
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gronden mee, waarom wij menen dat offerschalen bij het Heilige 
Avondmaal een diaconale bestemming zouden moeten hebben.
 
Een geheel andere vraag die ook alles te maken heeft met ‘inzame-
len’ is: hoe groot moet of mag de reserve van een diaconie zijn?

Een hoofdregel die u altijd moet vasthouden is: een diaconie ont-
vangt de gelden om uit te delen aan degene die nood heeft!!! Het 
onnodig sparen van gelden is iets wat ons als diakenen vreemd zou 
moeten zijn. Is dit ook niet in strijd met het verantwoord omgaan 
met de toevertrouwde gelden, waar wij toe geroepen zijn? De Heere 
Jezus heeft het Zelf immers al gezegd tijdens Zijn rondwandeling op 
aarde: ‘De armen hebt gij altijd met u’. Er zal dus altijd nood zijn die 
gelenigd kan worden. 

Tegelijk is het nodig om een zekere reserve te hebben aangezien 
zich omstandigheden kunnen voordoen waarbij direct (soms veel) 
geld nodig is. Een vaste regel voor de diaconale reserves is moei-
lijk te geven, omdat dit mede bepaald wordt door de samenstelling 
van de gemeente (jong/oud, rijk/arm, veel of weinig bijstandsgezin-
nen, veel of weinig niet verzekerden, klein dorp of grote stad). Een 
hulpmiddel om toch tot een weloverwogen hoogte van de reserve 
van de diaconie te komen, is het beoordelen van de uitgaven van de 
diaconie voor ondersteuningen over de achterliggende vijf jaren en 
op basis van deze uitgaven dan een gewenste reserve vast te stellen. 
Bij de weging dienen de factoren meegenomen te worden die zijn 
genoemd. 

Als globale richtlijn voor de achter de hand te houden reserve van 
een diaconie, hanteren we als GDC een algemene richtlijn van € 150 
per belijdend lid en dooplid. Ervaring leert dat een grotere reserve 
vrijwel nooit hoeft te worden aangesproken. We moeten daarbij wel 
onderscheid maken tussen ‘de reserve’ en ‘het vermogen’ van de 
diaconie. Onder ‘reserve’ verstaat men dan het kapitaal dat op elk 
gewenst moment beschikbaar is. Onder ‘vermogen’ verstaat men 
het totale bezit van de diaconie, dus ook datgene wat zodanig belegd 
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is (ik bedoel dan niet in aandelen op de beurs!!), dat het niet direct 
ter beschikking kan zijn (bijv. landerijen). Vermogen is dus het tota-
le bezit van een diaconie. Houdt u, als het bijvoorbeeld gaat om het 
verstrekken van leningen - maar dat kan ook iets anders zijn - altijd 
in het oog, dat als het om diaconaal geld gaat, er in de lijn met Han-
delingen 4: 35 altijd moet kunnen worden ‘uitgedeeld naar wat elk 
van node heeft’. 

Mochten er, om wat voor een reden dan ook, tekorten zijn bij een 
diaconie dan heeft de GDC hiervoor het fonds ‘Ondersteuning dia-
conieën’ in het leven geroepen. Onder enkele vastgestelde voor-
waarden kan door een plaatselijke diaconie van dit fonds gebruik 
gemaakt worden. 

Dan kom of zit ik eigenlijk al bij het tweede facet van deze lezing. 
Het ‘uitdelen’. Immers diaconaal geld vraagt niet alleen zorg bij het 
inzamelen, maar ook zorgvuldigheid bij het uitdelen aan mensen die 
in financiële problemen verkeren. Daarbij dienen we te benadruk-
ken dat we vanmorgen geen blauwdruk kunnen geven voor diaco-
nale steun. Iedere diaconale situatie vraagt om een eigen specifiek 
antwoord. In 2007 hebben we tijdens de landelijke toerustingsdag 
stilgestaan bij het diaconale huisbezoek en de verschillende facetten 
daarvan. 

Navraag bij het landelijke kerkelijk bureau gaf aan dat de brochu-
res van deze toerustingsdag nagenoeg op zijn! Afgelopen donderdag 
hebben we in de GDC-vergadering besloten dat de brochures ook 
digitaal op de website beschikbaar komen in het afgeschermde deel 
van de site voor ambtsdragers. Dan kunt u de praktische zaken rond 
een diaconaal huisbezoek en alle andere thema’s nog eens rustig 
nalezen. 

Los daarvan wil ik toch nog een paar zaken benoemen c.q. bena-
drukken. Het eerste is: ga altijd met 2 personen ergens op bezoek! 
Naast de Bijbelse norm hierover, is het ook praktisch. Twee horen 
en signaleren immers meer dan één. Kijken wat u ziet en luisteren 
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naar het geen er gezegd wordt is tijdens een diaconaal huisbezoek 
belangrijker dan zelf vertellen hoe het moet. U heeft 2 ogen, 2 oren 
en slechts één mond! 

Het tweede wat ik wil noemen is het bestaan van een zogeheten 
‘template budgettair beheersplan’. Een hele mond vol. Maar… dit is 
een eenvoudig hulpmiddel dat ontwikkeld is door één van de diake-
nen van onze kerk. Dit beheersplan is te downloaden vanaf de site 
van onze kerk onder het afgeschermde deel voor ambtsdragers. Dit 
beheersplan kan dienen als hulpmiddel om inzicht te krijgen in de 
financiële situatie van mensen. Overigens zijn er nog meer prakti-
sche zaken te downloaden van dit deel van de site. Maar dat terzijde. 

Een derde praktische handreiking is dat men binnen uw college 
afspraken maakt over spoedeisende hulp aan gemeenteleden. Wij 
hebben wel een beetje een vergadercultuur, er moet eerst over ver-
gaderd worden. Maar soms moet er snel gehandeld worden. Maak 
daarom binnen uw diaconieafspraken tot welk bedrag ieder ‘diaken-
koppel’ steun mag verlenen.

Of maak afspraken dat in overleg met de voorzitter of het dagelijks 
bestuur van de diaconie geld of goederen gegeven mogen worden. 
In deze situaties dient hierover achteraf verantwoording afgelegd te 
worden aan uw totale college. 

Vervolgens willen we benoemen dat er verschillende vormen van 
financiële ondersteuningen bestaan. We denken daarbij aan giften 
in geld of in natura. Dit laatste wordt vaak vergeten maar is ook 
goed mogelijk en soms zelfs beter! Als blijkt dat mensen moeite heb-
ben met het besteden van geld is het beter om boodschappen voor 
levensonderhoud te laten bezorgen dan contant geld te geven. 

Naast deze steun kennen we ook steun in de vorm van een tijde-
lijke lening. Hierbij moet het overigens duidelijk zijn dat het daar-
bij niet om grote bedragen dient te gaan en ook geen steun dient 
te zijn waardoor bedrijven of bedrijfjes op de been worden houden.  
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Diaconale steun is steun aan personen die nood hebben. En een dia-
conie is geen bank; waak daarvoor!. 

Een diaconie mag juist geven, mild en overvloedig. Een vraag is of 
een lening vanuit de barmhartigheid gezien, wel een juist middel 
is. Ik haast me om eraan toe te voegen dat er situaties kunnen zijn 
waarin het verantwoord is om dit te doen! Maar waar het mogelijk is 
om barmhartig te zijn, moet u het zeker niet nalaten! 

EN… als laatste bij dit punt, vergeet het spreken aan het einde van 
een bezoek niet. Het formulier voor de bevestiging van ambtsdra-
gers spreekt over de ‘Troostrijke redenen vanuit het Woord van 
God’. U mag bij het uitdelen spreken over de Barmhartigheid die in 
Christus is. Daarbij herkent u ongetwijfeld de zoektocht - wat moet 
ik nu hier als bijbelgedeelte lezen? Het valt niet altijd mee om een 
passend gedeelte te vinden. In de eerder aangehaalde handreiking 
voor diakenen, waar hard aan gewerkt wordt, hopen we hiervoor 
ook handvatten aan te reiken. 

Naast de ondersteuning aan personen zijn er ook andere diaconale 
zaken binnen een gemeente die uw aandacht vragen. Te denken 
valt aan Ouderenwerk, Ondersteuning mantelzorgers, Gehandicap-
tenzorg, Jeugdzorg, Oog voor nabestaanden, Gevangenenzorg, Ver-
slavingszorg en Daklozenproblematiek. Zaken waar, volgens mij, 
niet zo vaak bij stil wordt gestaan. De zorg voor deze mensen dient 
ook ons hart te hebben. Het voert voor vanmorgen te ver om al deze 
thema’s één voor één langs te lopen, ook al verdienen ze het wel.

Daarom benoem ik ze toch, om u aan te sporen hiermee bezig te 
zijn. We dienen met innerlijke ontferming bewogen te zijn over de 
ouderen, verslaafden, gehandicapten, gevangenen enz. enz. Bij dit 
onderdeel moeten we benadrukken dat u ook hierbij niet zelf alles 
kunt en hoeft te doen. Maar hebt u vooral een coördinerende taak. 
Gemeenteleden hebben ook zelf de opdracht om naar elkaar om te 
zien. Daarbij hebt u de opdracht dit te stimuleren en waar nodig te 
ondersteunen. 
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Naast diaconaal bezig zijn in eigen gemeente hebben we ook een 
verantwoordelijkheid in deze wereld. Denkt u aan allerlei rampen 
en aan de vele noden die er zijn, zoals aardbevingen, hongersnood, 
overstromingen enz. Het zijn toch zaken die ons diaconale hart 
moeten raken. Kent u de gezindheid waar psalm 78 van zingt? ‘Hij 
(God) dacht in gunst, door hunne ramp bewogen; zij zijn toch vlees, 
zij hebben geen vermogen.’ 

Om aan de soms aangrijpende nood in deze wereld handen en voe-
ten te geven wil de GDC rond rampen van grote omvang een coör-
dinerende rol op zich nemen. We houden daarvoor een speciale 
reserve aan, zodat er bij een ramp snel een toezegging gedaan kan 
worden. Bijvoorbeeld aan Woord & Daad. Indien er bijdragen vanuit 
dit fonds gegeven worden, wordt u als diaconie daarover geïnfor-
meerd, soms doen wij bij deze informatie een beroep op u om een 
collecte te houden. Een voorbeeld daarvan was de ramp in Haïti in 
2010. Uiteindelijk is hiervoor ruim € 400.000,- bijeengebracht. We 
mochten als kerk ‘inzamelen van onze overvloed en daarvan uitde-
len’ aan de getroffen gebieden. 

Naast het voorgaande hebben we ook aandacht voor de zendingster-
reinen waar onze kerk actief is. Rond het ‘inzamelen’ heb ik daar al 
kort iets van gezegd. Voor Malawi heeft de GDC een speciaal fonds 
ingesteld: ‘Fonds hulp Malawi’. Vanuit dit fonds worden er diverse 
diaconale projecten in Malawi gesteund. U moet daarbij denken aan 
voedselhulp en het verstrekken van zaaizaad ter voorkoming van 
grote hongersnood. Hierover is in het ‘Ledeninformatie blad’ en in 
‘Zicht op zending’ diverse keren geschreven. De afgelopen jaren zijn 
daarbij vaak projecten gesteund die aangedragen waren door de zen-
dingspredikanten van onze kerk. Zij zagen de nood en deden een 
projectaanvraag. We konden delen van de gelden die we hadden. Om 
daar meer structuur in aan te brengen, heeft een commissie bestaan-
de uit leden van de GDC en leden van de Zendingscommissie het 
afgelopen jaar een visiedocument ontwikkeld, wat dit najaar afge-
rond zal worden. Dit alles met als doel om op verantwoorde wijze 
de diaconale gelden ook op het zendingsterrein in te kunnen zetten. 
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U vraagt zich tijdens het voorafgaande misschien af waar betaalt de 
GDC één en ander van. Zijn de collecten voor de Vluchtheuvel, voor 
Malawi enz. echt voldoende? Voor de kosten van de GDC kennen 
we het zgn. diaconaal quotum. Het wordt door de synode vastge-
steld en was tot dit jaar € 1,= per lid. Met ingang van 2013 zal dit 
€ 1,50 worden. Wat doen wij met dit diaconale quotum? Het quo-
tum is er allereerst voor om de algemene kosten van de GDC te 
dekken. Daarnaast is er een grotere psychosociale nood en neemt 
de hulpverlening toe. Hierdoor is er een aanvulling op de collectes 
nodig voor bijv. De Vluchtheuvel, aangezien deze niet toereikend 
zijn om de kosten te dekken. We kunnen ervoor kiezen om de gel-
den via de collecten binnen te laten komen. Reden om dit toch niet 
te doen is het feit dat veel gemeenten hebben aangegeven dat er 
vanuit het landelijk kerkelijk bureau al heel veel bestemmingscol-
lecten komen. Het rooster zit al behoorlijk vol. Als GDC wilden wij 
daar niet nog meer druk op leggen. 

Tenslotte wil ik bij het onderdeel ‘uitdelen’ nog stilstaan bij een 
vraag die ons als GDC nogal eens bereikt namelijk: Welke stichtin-
gen en organisaties kunnen we wel en niet steunen? 

U begrijpt hopelijk dat ik hierbij niet alle stichtingen langs kan 
lopen. In de eerder genoemde handreiking wordt een lijst opgeno-
men van stichtingenwaar de GDC contacten mee heeft. Als handvat 
noemen we allereerst dat het voor u duidelijk moet zijn dat er spra-
ke is van diaconale doelen. Daarnaast kan het helpen om van zulke 
diaconale doelen van tijd tot tijd eens een jaarrekening op te vragen 
om te beoordelen of en hoe de diaconale gelden besteed worden. 
Tevens hoe het is gesteld met de reserves van een stichting. 

Een ander punt is dat je soms bij diaconieën een verlegenheid proeft 
bij een bepaald doel of stichting vanwege de identiteit. En vanmor-
gen wil ik onderstrepen dat het goed is om ons daarvan bewust te 
zijn. Tegelijk broeders, laten wij niet te snel concrete diaconale doe-
len afschrijven, omdat de identiteit of de statuten niet exact naar de 
letter overeenkomen zoals wij het graag zouden zien. Ik zeg daarbij 
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niet dat het niet belangrijk is. Integendeel! Maar het is toch aller-
eerst onze roeping om barmhartigheid te doen, uit liefde tot de naas-
te. Laat dát vooral onze houding mogen stempelen. 

Broeders, diverse zaken heb ik vanmorgen slechts kort kunnen aan-
stippen. En vanuit de praktijk zeg ik het sommigen van u na: Hoe 
geef je dit nu goed ‘handen en voeten’?. Ook voor mij is het zoe-
ken naar een goede balans hierin. Wie is volmaakt tot deze zaken 
in staat? Niemand! En daarom sluiten we aan bij de woorden uit 1 
Petrus 4: ‘Indien iemand dient, die diene, als uit kracht die God ver-
leent; opdat God in alles geprezen worde door Jezus Christus, Wel-
ken toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid, Amen’ 

Broeders, ik stel voor dat we nog psalm 86 : 8 zingen. 

Daarna zullen we een korte pauze hebben, er liggen hier op de tafel 
wat briefjes, waarop u alvast schriftelijk vragen kunt stellen. Na de 
pauze zullen we proberen deze vragen te beantwoorden. Ook vindt 
u op deze tafel de brochures van de toerustingsdagen van voorgaan-
de jaren. 

Na het beantwoorden van de vragen zingen we nog
De Morgenzang : 3, 4 en 7. 


