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Woord vooraf
Het thema van de landelijke toerustingsdagen op de eerste twee
zaterdagen van september was in 2016: ‘Dienen in een diaconale
gemeente’ – over het diakenambt en het ambt aller gelovigen.
Hierbij gaat het over het inschakelen van gemeenteleden bij het
diaconale werk. In veel gemeenten gebeurt dit al volop. Denk
aan vrijwilligers die in verschillende gemeenten actief zijn bij het
ondersteunen van ouderen, gehandicapten en zieken. Maar zijn
onze Hersteld Hervormde Gemeenten nu als diaconale gemeenten
te typeren?
Tijdens de beide toerustingsdagen werd ingegaan op de Bijbelse
wortels van een diaconale gemeente. Hierbij is er gekeken naar de
Nieuwtestamentische kerk. Ook de gegevens uit het Oude Testament werden erbij betrokken. De opvattingen over het diaconaat in
de oude kerk zijn eveneens interessant. Ook kwam de visie van de
belijdenisgeschriften op het ambt van diaken en het ambt aller gelovigen aan de orde.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, gingen de aanwezigen na de
lezing in groepen uiteen om met elkaar verder over enkele vragen
na te denken. Deze onderlinge uitwisseling is heel waardevol.
In deze brochure vindt u allereerst het openingswoord van de voorzitter van de GDC. Vervolgens treft u de lezing aan die op 3 september in Elspeet door diaken M. van der Vliet uit Waarder en op
10 september in Oud-Beijerland door diaken H. Smits uit Barneveld
gehouden is. Beide diakenen zijn lid van de generale diaconale commissie en we zijn dankbaar dat ze deze lezing hebben willen houden.
Namens de generale diaconale commissie (GDC) wens ik alle diakenen Gods onmisbare zegen toe voor de komende tijd en in het
bijzonder alles wat nodig is om de gemeenteleden te motiveren, stimuleren en faciliteren bij het diaconale werk.
Ds. J. Joppe, voorzitter GDC
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Openingswoord
Schriftlezing: Lukas 22 : 24-30

Het dienen van de grote Diaken
Geachte diakenen,
Voordat het licht valt op het thema van deze dag: ‘Dienen in een diaconale gemeente’ valt het in dit openingswoord op de grote Diaken,
Jezus Christus. Hij zegt in Lukas 22:27b: ‘Maar Ik ben in het midden
van u als Eén Die dient.’ De Heere Jezus is met Zijn discipelen bijeen in de opperzaal en heeft het Heilig Avondmaal ingesteld. Maar
dan komt er twisting onder de discipelen wie van hen scheen de
meeste te zijn. Ze hebben van de voetwassing door hun Meester nog
weinig geleerd. Hij zegt dat de koningen der volken over hen heersen. Zij willen geëerd en gediend worden en zien hun taak niet als
dienst aan hun volk. De houding van Zijn discipelen moet daarmee
in tegenstelling zijn: ‘Doch gij niet alzo.’ De meeste onder u, die zij
gelijk de minste, de jongste, de nieuwkomer. Ook een voorganger
moet zijn als één die dient.
Broeders, hoe is dat bij u in de diaconie? Is daar een heersende houding of een dienende houding? Maakt de langstzittende diaken de
dienst uit of doet u het met elkaar, de ander uitnemender achtende dan uzelf? Is er die onderlinge liefde, want waar liefde woont,
gebiedt de Heere de zegen?! Dat zal gemeente merken en z’n uitwerking hebben.
Dan stelt de Heere Jezus een retorische vraag: ‘Wie is meerder: die
aanzit of die dient? Is het niet die aanzit?’ En dan klinken Zijn woorden: ‘Maar Ik ben in het midden van u als Eén Die dient.’ In het
midden van u. Ziet u de discipelen? Niet allemaal hetzelfde. Niet
allemaal even gemakkelijk. En toch wil de Heere Jezus in het midden van zulke mensen zijn als Eén Die dient. Zo heeft Hij een voor6

beeld nagelaten. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te
dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Hij kwam om Zijn Vader te dienen. Dat deed Hij door het onderhouden van Gods wet. Wij hebben door onze val de wet verbroken.
Wij voldoen niet aan Zijn eis. Wij gaan onze eigen wegen, zonder
God. We dienen Hem niet, terwijl we wel daarvoor geschapen zijn.
In het paradijs was er een volmaakt dienen van Hem. Maar nu is er
door onze eigen schuld een dienen van de wereld, de zonde en de
duivel. Christus kwam om Zijn Vader wél te dienen in volmaakte
gehoorzaamheid. Hij kwam ook als de Dienaar der mensen. Door
Zijn dienen, Zijn lijden en sterven heeft Hij de weg naar Zijn Vader
geopend. Hij heeft verzoening teweeggebracht in Zijn bloed. Waarin
heeft Hij de mensen gediend? Het antwoord is eenvoudig: Door te
lijden en te sterven tot behoud van zondaren. Zo heeft Hij de schuld
van Zijn kinderen verzoend.
Zijn leven was dienen. Als de mensen, tot wie Hij sprak, honger
hadden, diende Hij hen met brood. Waren er zieken op Zijn weg,
Hij boog Zich over hen heen om genezing te schenken. Voor iedereen stond Hij klaar om te kunnen dienen. Er is zelfs geen spoor van
onwil bij Hem in het dienen. Nooit kwam een ongeduldig woord
over Zijn lippen. Nergens toont Hij Zich verstoord. Al komt Nicodemus midden in de nacht of al stoort de Samaritaanse vrouw Hem
tijdens de rust. Hij is gereed om te dienen en te helpen.
Hoe weinig werd dit dienen van Jezus in Zijn dagen gewaardeerd.
Velen, die door Hem geholpen zijn, lieten later niets meer van zich
horen. Denk aan de negen melaatsen. De man, die acht en dertig
jaren ziek gelegen had, haastte zich zelfs om het aan Jezus’ vijanden
mede te delen, dat het Jezus geweest was, die hem op de sabbat
had genezen. Dit alles heeft de Heiland niet weerhouden om Zijn
liefdediensten te bewijzen tijdens Zijn leven, maar ook in Zijn sterven. Want uit liefde geeft Hij Zichzelf, om gehoorzaam te zijn tot de
dood, ja, tot de dood des kruises. Als de Knecht des Heeren is Hij
volmaakt dienstwillig om het Middelaarswerk te volbrengen. Hoe
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zuiver was Zijn dienen, hoe onbaatzuchtig, gedreven door loutere
liefde. Een dienen met woord en daad. Nooit kwam dit duidelijker
uit dan in de laatste week van Zijn lijden.
Ook na Zijn opstanding en hemelvaart is Jezus een dienende Heiland. Vanuit de hemel dient Hij als onze hoogste Profeet en Leraar,
als onze enige Hogepriester, Die onze zwakheden kent en voor ons
bidt, als onze eeuwige Koning, Die ons bij de verworven verlossing
bewaart.
‘Ik ben in het midden van u als Eén Die dient.’ Broeders, is dat
gevoelen in u, hetwelk ook in Christus Jezus was? Christus heeft
Zich vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen
hebbende en is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de
zonde. Eenieder die vanuit de nood van zonde en schuld tot Hem de
toevlucht heeft genomen om zich door Hem te laten bedienen, gaat
dienen, dienen uit liefde tot Hem.
Dat is ook de bron, waaruit elk rechtgeaard diaconaat ontspringt. En
dat diaconaat is niet maar een liefhebberij van een paar mensen in
de kerkenraad, die diakenen worden genoemd. Het is, als het goed
is, de gestalte van heel de gemeente. Zijn als Eén, die dient. Een
diaconale gemeente!
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Dienen in een diaconale gemeente
- over het diakenambt en het ambt aller gelovigen -

Jimmy

Heeft u dat ook weleens dat gebeurtenissen uit je kindertijd later in
een geheel ander licht komen te staan? Voor mij is dat wel het geval
bij een vaste bezoeker bij ons thuis: Jimmy.
We zaten echt niet altijd te wachten op de komst van Jimmy. Hij
was een jaar of 30 en zat altijd vol met nogal dommige praatjes.
Jimmy werkte op de sociale werkplaats in hal drie. Daar was hij
best trots op, want die gasten van hal twee nou, die waren echt gek.
Hij was medewerker bij de inpak, en dat was best verantwoordelijk
werk. Stel je voor dat je twee flesjes olijfolie in een kerstpakket zou
stoppen in plaats van één? Of dat je de waxinelichthouder zou vergeten. Het zou een zootje worden.
Toch kon je ook lachen met Jimmy. Hij gaf bij gebeurtenissen zijn
persoonlijk commentaar en dat was soms best origineel. We begrepen niet zo goed waarom Jimmy bij ons op bezoek kwam. Jimmy
ging niet naar de kerk en zijn taalgebruik was soms over het randje.
Jimmy was de enige niet. We hadden mevrouw Visser, die altijd
ruzie met de buren had, en haar hart kwam luchten. En er was
Eve, een mevrouw uit India, die maar slecht aan de Nederlandse
gewoonten kon wennen. Mijn moeder zei altijd: “Ach, ze hebben
verder zo weinig”. Als kinderen werden we erbij ingeschakeld. Zo
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moest ik voorlezen bij een mevrouw die MS had. Van een diaconale
gemeente had ik toen nog nooit gehoord. En mijn moeder evenmin.
Jaren geleden woont er een jongen van een jaar of 16 in een klein
dorp met drie kerken. De jongen is verstandelijk beperkt en de kerken hebben alle drie kerk op dezelfde tijden. De jongen is helemaal
geobsedeerd door het kosterschap. Hij maakt er een sport van om
voor 9.30 in elke kerk de dominee een hand te gaan geven en om
tussen 10.30 en 11.00 alle dominees nog een keer de hand te drukken. Ondertussen woont hij met zijn eigen ouders de kerkdienst
in de eigen gemeente bij. Na de avonddienst doet hij soms bij het
“amen” van de ouderling van dienst het licht in de consistorie uit.
“Als je amen zegt, ben je toch klaar?” Heel mooi om te zien hoe deze
jongeman in elke gemeente hartelijk en pastoraal werd opgevangen!
U kent ze wellicht ook wel: Een alleenstaande dame die door haar
eenzaamheid erop uittrekt in de gemeente. En daar waar ze op de
koffie komt een groot beslag legt op een gezin door de aandacht die
ze vraagt! Een stuk nood wat door de gemeenteleden spontaan werd
verdragen in liefde. Daar waar het mogelijk was, was er altijd plaats
voor deze vrouw.

Inhoud
1. Intro: voorbeeld
2.Diaconale gemeente in het OT
3. Diaconale gemeente in het NT
4.Diaconale gemeente in de

6.Wederkerigheid
7. Wat is de status binnen de HHK?
8.Modellen voor

5.Diaconale gemeente in de

9.Gedragsverandering: bekering
10.Wat kun je doen / best practices

belijdenisgeschriften
kerkorde

gedragsverandering

Heeft dit voorbeeld iets met de diaconale gemeente te maken? Wat
wordt in dit verband van alle gelovigen gevraagd? Wat zeggen de
Bijbel en de belijdenisgeschriften? En vooral: hoe organiseer je dat?
Moet je het eigenlijk wel willen organiseren?
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Diaconale gemeente in het OT

Diaconale gemeente in het OT
Als we iets willen leren over de plaats van het dienend bezig zijn in
het Oude Testament dan kunnen we niet zonder meer de lijn trekken vanuit het Oude Testament naar de christelijke gemeente in het
Nieuwe Testament.
Een in het oog lopend onderscheid is dat het verbond nationaal is.
Het volk, de gemeenschap, is tevens gemeente, kerk. In de ambten
wordt wel een onderscheid gemaakt tussen natie en tempeldienst.
De koning mag zich niet met offeren bezighouden. En tegelijk zien
we dat in de drieslag profeet, priester, koning we niet eenvoudig
een isgelijkteken kunnen zetten met de nieuwtestamentische ambten. Alle drie de ambten hebben een diaconale spits:
• Profeet – Deze doet een appel op de vorst en onderdanen om
recht te doen aan de armen (Amos)
• Priester – Hoewel we de diaken zien als het priesterlijk ambt zien
we dat de oudtestamentische priester zich vooral met de verhouding tot God bezighoudt, de verticale lijn. Offeren en bidden. Wel
houdt hij voor wat betreft de offerande rekening met de draagkracht van de offeraar en ziet hij bijvoorbeeld om naar de melaatsen.
• Koning – Hij moet het volk voorgaan in het recht doen aan de
armen. Dat geldt vooral in de uitvoering van de rechtspraak en
het toezien daarop.
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Als het gaat om de vraag of diaconaat vooral een zaak is van de diaken of dat het primaat ligt bij de individuele gelovige dan moeten
we dit zeker in het oog houden!

Diaconale gemeente in het OT

Gerechtigheid en barmhartigheid
In de voorgaande slide heb ik gebruik gemaakt van het woord recht
op een manier die u misschien de wenkbrauwen doet fronsen. Gaan
we op de tour van de ‘rechtenbenadering’ waarin ‘mensenrechten’
centraal staan? Gaat dit niet ten koste van de manier waarop we
graag het woord recht gebruiken nl. in de verhouding tot God? Moeten we bij het diaconale werk niet veel meer denken aan het werk
van de barmhartigheid? Hier is natuurlijk veel over te zeggen. In dit
verband zijn twee opmerkingen van belang:
• In het Oude Testament gaan barmhartigheid en recht hand in
hand. Ze kunnen en mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Ze gaan overigens ook niet in elkaar op.
• Het belang van het staan in een rechte verhouding tot God
(‘rechtvaardiging van de goddeloze’) doet niets af aan het feit dat
we als mensen elkaar ook recht moeten doen.
Terloops noemen we hier ook de reikwijdte van het diaconaat. We
gaan hier niet in op de grenzen die je aan diaconaat al dan niet zou
moeten stellen. We benoemen voor de juiste indruk dat het niet
alleen kan gaan om het verzorgen van de armen in de gemeente,
maar ook om het bezoeken van eenzamen en gevangenen, binnen en
buiten de kerk, binnen- en buitenland, daklozen en verslaafden etc.
12

Diaconale gemeente in het OT

• Hoe God het geboden had
• Hoe de profeten Gods oordeel aanzeggen
• Hoe het er in de praktijk aan toeging

In het Oude Testament lezen we dus nog niet over het diakenambt.
Wel lezen we over dienen. We lezen hoe het volk Israël, Gods verbondsvolk, geroepen is om de Heere en de naaste te dienen. God
liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Vooral in het boek
Deuteronomium roept de Heere Zijn volk met wetten op om hen
die niet voor zichzelf kunnen zorgen, niet in de verdrukking te laten
komen (Deuteronomium 15). Opvallend hierbij is dat deze (diaconale) zorg in Israël een zaak van het hele volk is; er is geen priester of leviet die de armenzorg regelt. Zodra het volk niet doet wat
het bevolen wordt, laat de HEERE klachten horen over onrecht en
geweld dat armen, zwakken en weerlozen wordt aangedaan. Het is
heel moeilijk om deze korte samenvatting te onderbouwen; ik doe
dat met een drietal teksten; één die gaat over de wetten die God
gegeven heeft, één over de klacht van God door middel van de profeten en één over de praktijk waarvan we lezen in het Oude Testament.
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Diaconale gemeente in het OT
Hoe God het geboden had

• Deuteronomium 24:19-22
19 Wanneer gij uw oogst op uw akker afgeoogst, en een
garf op den akker vergeten zult hebben, zo zult gij niet
wederkeren, om die op te nemen; voor den vreemdeling,
voor den wees en voor de weduwe zal zij zijn; opdat u de
HEERE, uw God, zegene, in al het werk uwer handen.
[…]
22 En gij zult gedenken, dat gij een knecht in Egypteland
geweest zijt; daarom gebiede ik u deze zaak te doen.

Het is duidelijk hoe God het geboden had: met wat extra inspanning
kunnen we de opbrengst van het land verhogen door ook inderdaad
alles mee te nemen voor eigen gebruik. Maar die inspanning mag,
ja moet de Israëliet achterwege laten. De arme kan daar immers
van profiteren? Uit dit gebod wordt duidelijk: het is particulier initiatief. De verantwoordelijkheid van iedere gelovige Israëliet. Er is
geen profeet, priester of koning die dit coördineert, faciliteert of
zelfs maar stimuleert.
Diaconale gemeente in het OT
Hoe de profeten Gods oordeel aanzeggen

•

Amos 5:11

11 Daarom, omdat gij den arme vertreedt en een last koren
van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van
gehouwen steen, maar gij zult daarin niet wonen; gij hebt
gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult derzelver wijn
niet drinken.

Helaas is de praktijk anders, in ieder geval in de dagen van Amos. In
plaats van het eigen koren over te houden voor de arme wordt het weinige dat de arme heeft nog afgenomen. God zal daarvoor de Israëlieten
straffen. Ze zullen van hun arbeid de opbrengst niet mogen genieten.
Alles zal hun worden afgenomen. Weliswaar zegt de profeet het oordeel aan, maar dat is dan ook alles. Niemand behalve de individuele
gelovige is verantwoordelijk voor de uitvoering van het diaconaat.
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Diaconale gemeente in het OT
Hoe het er in de praktijk aan toeging

•

Ruth 2:15, 16

15 Als zij nu opstond, om op te lezen, zo gebood
Boaz zijn jongens, zeggende: Laat haar ook tussen
de garven oplezen, en beschaamt haar niet.
16 Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor
haar wat vallen, en laat het liggen, dat zij het
opleze, en bestraft haar niet.

Eem positief voorbeeld lezen we in het boek Ruth, van de rijke boer
Boaz. Hij bekommert zich wel om de arme, in dit geval Ruth. Hij
doet zelfs meer dan strikt noodzakelijk is. Uit de manier waarop hij
zijn arbeiders aanspreekt blijkt dat dit geen gemeengoed was in Israël. Misschien kun je zelfs wel lezen dat hij een speciale uitzondering
voor Ruth maakte, wellicht vanwege het respect dat hij voor haar
had. In ieder geval: ook hier hangt het geheel af van de boer, in dit
geval Boaz. Er is niemand die hem aanspreekt op de behandeling
van de arme op zijn land.
Onze conclusie van dit overzicht uit het Oude Testament is wel duidelijk: het primaat ligt bij de individuele gelovige of beter nog de
gelovige gemeenschap. Israël is als een diaconale gemeente. Althans
zou het moeten zijn. R. de Vaux schrijft in “Hoe het oude Israël leefde” dat “… het moeilijk uit te maken is in welke mate deze [bepalingen die armoede moesten tegengaan] werkelijk werden toegepast.”
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Diaconale gemeente in het NT
• Het onderwijs van Christus
• De eerste christengemeente
• De instelling van het diakenambt
• De praktijk van de armenzorg

Diaconale gemeente in het NT
In vier stappen wordt ons duidelijk wat het NT leert over de diaconale gemeente. We kijken naar het onderwijs van Christus. Dan
staan we stil bij de praktijk in de eerste gemeente in Jeruzalem.
Vervolgens hoe het noodzakelijk werd dat er diakenen kwamen. En
tenslotte wat we nog verder leren van het diaconaat in het Nieuwe
Testament.

Diaconale gemeente in het NT
•

Het onderwijs van Christus
Noodzaak, Matth. 10:42

“En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft […] hij zal zijn loon geenszins verliezen.”

•

Vanzelfsprekend, Joh. 13:29

“Want sommigen meenden, […] dat hem Jezus zeide: […] dat hij den armen wat geven zou.”

•

Bestraffend, Matth. 23:14

“Wee u, […] want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; “

•

Radicaliteit, Luk. 3:11

“Die twee rokken heeft, dele hem mede, die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks.”

•

Geestelijke dimensie, Matth. 5:3

“Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.”

•

Relatief, Matth. 26:11

“Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.”

Het onderwijs van Christus
Christus spreekt zich een aantal keren met nadruk uit over armoede
en de taak van de gelovige daarin:
• Hij geeft aan dat het goed doen aan de armen een eerste kenmerk
is van het leven van genade in wat wel “the great compassion”
wordt genoemd naast “the great commission”. Dus de opdracht
tot diaconaat naast de zendingsopdracht.
• Voor Christus was het vanzelfsprekend dat er aan de armen gege16

•
•
•
•

•

ven wordt. De discipelen gaan ervan uit dat als Judas aan de
Paasmaaltijd vertrekt dat zou kunnen zijn om iets noodzakelijks
te kopen of de armen iets te geven.
Hij bestraft ook met name de geestelijke leidslieden, als ze hun
taak ten opzichte van de armen verwaarlozen.
Hij geeft het radicaal karakter aan van de zorg van de armen in
het delen van alles wat je hebt met de armen.
Daarnaast leert Hij ons dat armoede ook een geestelijk karakter
heeft, onder andere in de Bergrede.
En tenslotte geeft Hij aan dat de zorg voor de armen uiteindelijk
relatief is als je het vergelijkt met Zijn naderende lijden en sterven.
Christus onderwijst niet alleen maar met woorden, maar ook in
Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Hij is gekomen niet
om gediend te worden maar om te dienen. Denk bijvoorbeeld
aan de voetwassing.

De conclusie is dat Christus spreekt over de taak van de individuele gelovige, waarbij de geestelijke leidslieden wel een extra verantwoordelijkheid hebben.

Diaconale gemeente in het NT
De eerste christengemeente

• Handelingen 4:32-37
“32 En de menigte van degenen, die geloofden, was een hart en een ziel; en niemand zeide, dat iets van
hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen. […]
34 Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had; want zovelen als er bezitters waren van landen of
huizen, die verkochten zij, en brachten den prijs der verkochte goederen, en legden dien aan de voeten der
apostelen.
35 En aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had.
36 En Joses, van de apostelen toegenaamd Barnabas (hetwelk is, overgezet zijnde, een zoon der
vertroosting), een Leviet, van geboorte uit Cyprus,
37 Alzo hij een akker had, verkocht dien, en bracht het geld, en legde het aan de voeten der apostelen.”

Bij de eerste christengemeente zien we de diaconale gemeente bij
uitstek. Niemand wordt gedwongen maar eenieder ziet zijn verantwoordelijkheid om te delen van wat God hem gegeven heeft. Ze
brengen het echter niet rechtstreeks naar de armen, maar leggen
het aan de voeten van de apostelen. De hulp moet blijkbaar gecoör17

dineerd worden en de apostelen lijken daarvoor het natuurlijk middelpunt te zijn. Door dit te accepteren nemen de apostelen ook deze
verantwoordelijkheid op zich. Als het niet goed gaat (Handelingen
6) zijn de apostelen verantwoordelijk!

Diaconale gemeente in het NT
De instelling van het diakenambt

• Handelingen 6:1-7
• Veel moeten we opmaken uit het (tekst)verband
• De nieuw gekozenen worden hier geen diakenen genoemd
• Hun taakomschrijving wordt niet gegeven
• Is de diaken nu dienaar of coördinator?
• Opvallend is dat deze mannen Griekse namen hebben

Bij de instelling van het diakenambt zijn bij nader inzien wel de
nodige vraagtekens te plaatsen. We lezen Handelingen 6:1-7 natuurlijk vaak met de bril op van ons beeld van diakenen, de mannen die
in zwarte pakken met collectezakken rondgaan in de kerk. Bij nader
inzien staat dat er allemaal niet zo expliciet:
• Veel moeten we opmaken uit het (tekst)verband. Wat was nu precies de klacht van de Griekse weduwen? Werden ze overgeslagen
bij de bedeling of werden ze ten onrechte niet ingeschakeld bij de
bedeling zoals de kanttekeningen bij de Statenvertaling opperen?
• De nieuw gekozenen worden hier geen diakenen genoemd.
Omdat we elders over diakenen lezen en omdat blijkens de context ze aan de armenverzorging deden, beschouwen we dit toch
als de instelling van het diakenambt.
• Hun taakomschrijving wordt niet gegeven. Opnieuw uit de context verwachten we dat ze zich met armenzorg moeten gaan
bezighouden, de “dagelijkse bediening”.
• Maar er zijn ook andere verklaringen voor. Opvallend is dat al
deze gekozen mannen Griekse namen hebben. We kennen ook
de verklaring dat deze mannen zich vooral met de verzorging
van het Griekse deel van de gemeente zouden moeten bezighouden in de meest brede zin van het woord.
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• Is de diaken nu dienaar of coördinator? Daar is een hele discussie over. Het begrip is namelijk veel breder dan alleen dienen of
barmhartigheid. Paulus noemt zichzelf een diaken en de dwaalleraren in Korinthe zijn diakenen van satan. Eigenlijk kom je er
met de Bijbel in de hand er niet uit. Wel wordt duidelijk dat de
verantwoordelijkheid voor het goede verloop bij de ambten (en
dus bij de diakenen) ligt. Zouden de diakenen dan afhankelijk
van de situatie niet mogen besluiten meer of minder van de uitvoering zelf ter hand te nemen?

Diaconale gemeente in het NT
De praktijk van de armenzorg

• De diakenteksten
• De collecteteksten
• Aansporingen tot zorg voor de armen

De diakenteksten
Helaas worden wij diakenen slechts drie keer in de Bijbel genoemd.
Daaruit wordt duidelijk dat er in de gemeente van Filippi diakenen
actief waren. Daarnaast wordt er in 1 Tim. 3 een profielbeschrijving
van de diaken gegeven. Een taakomschrijving biedt de Bijbel echter
niet!
De collecteteksten
Paulus schrijft een aantal keren over de inzameling, ‘handreiking’,
die gehouden wordt. Paulus wil de collecte uit Macedonië en Achaje
hoogstpersoonlijk naar Jeruzalem brengen. Paulus gebruikt daarvoor een vervoeging van het woord diaken. Dat woord komt ook
elders terug als het gaat om collectes, met name in de tweede Korinthebrief.
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Aansporingen tot zorg voor de armen
Wel wordt duidelijk dat de zorg voor de armen belangrijk is in de
gemeente. Paulus moedigt de gemeenten aan om aan de armen te
gedenken, maar ook Jakobus breekt een lans voor de armen. Het
wordt dan steeds aan gemeenten geschreven en niet tot de diakenen of bepaalde personen.
Tijd voor een conclusie: het Nieuwe Testament, de Bijbel kent wel
de diaconale gemeente. Het is zelfs een essentieel kenmerk van de
gemeente dat deze diaconaal is. Als het gaat om de taak van de diaken daarin wordt het een stuk minder helder. Misschien zou je op
zijn best kunnen schrijven dat de diakenen ervoor moeten zorgen
dat de gemeente diaconaal kan zijn. Een nederige omschrijving van
ons ambt, broeders!
Diaconale gemeente in de
belijdenisgeschriften
Heidelberger catechismus
Antw. 32 : Omdat ik door het geloof een lidmaat
van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben ,
opdat ik zijn naam belijde , en mijzelf tot een
levend dankoffer Hem offere , en met een vrije en
goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en
den duivel strijde , en hiernamaals in eeuwigheid
met Hem over alle schepselen regere.
Antw. 103: […] en dat ik, inzonderheid op den
Sabbat, dat is, op den rustdag, tot de gemeente
Gods naarstiglijk kome , om Gods Woord te horen,
de Sacramenten te gebruiken , God den Heere
openlijk aan te roepen , en den armen Christelijke
handreiking te doen […]

De belijdenisgeschriften
In de oecumenische belijdenisgeschriften lezen we om voor de hand
liggende redenen niet over de diaken en de diaconale gemeente.
Hetzelfde geldt voor de Dordtse Leerregels, daar deze zich vooral
focussen op de vijf leerstukken van de uitverkiezing. Bij de beide
andere reformatorische belijdenisgeschriften zien we iets merkwaardigs: de Nederlandse Geloofsbelijdenis richt zich op de ambten in artikel 30 en 31, terwijl de Heidelberger Catechismus zich
vooral richt op het ambt van alle gelovigen in de bekende vraag:
Waarom wordt gij een christen genaamd (vraag 32). Verder besteedt
de Heidelberger aandacht aan het diaconale werk in de zondag over
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het vierde gebod. Ook dan blijven de ambten ongenoemd (met uitzondering van het predikambt) en lijkt het alsof het diaconaal werk
vooral een zaak van de individuele gelovige is.
Dat is overigens geheel te verklaren uit de aard van de belijdenisgeschriften. De Heidelberger Catechismus richt zich als troostboek op
de gelovige zelf (“Wat is uw enige troost?”) terwijl de Nederlandse
Geloofsbelijdenis als verweerschrift (“Wij geloven en belijden een
enige katholieke of algemene Kerk”) ook vooral aangeeft hoe de
kerk op een Bijbelse manier bestuurd dient te worden.
Hoezeer dit ook verklaarbaar is, het geeft ons daarmee geen antwoord op de vraag hoe het diakenambt dient opgevat te worden, of
wat de verhouding is tot de diaconale gemeente.

Diaconale gemeente in het
bevestigingsformulier
Aangaande de diakenen […]
Ten eerste, dat zij in alle getrouwigheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen, die aan de 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. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling,
waartoe vereist wordt, niet alleen onderscheidingsgave en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te
besteden dan waar het van node is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart
en toegenegen gemoed de armen te helpen […] niet alleen met uiterlijke gift, maar ook met troostelijke
redenen […]
En gij diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken ervan.
Komt den bedrukten te hulp; verzorgt de rechte weduwen en wezen; bewijst weldadigheid aan alle mensen
maar inzonderheid aan de huisgenoten des geloofs. […]
Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mild. En deelt
gaarne mede. [..]
Insgelijks de diakenen, in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de
armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met Uw heilig Woord […]

Het bevestigingsformulier
Zoals wellicht bekend heeft het formulier veel kritiek gekregen met
name als het gaat om het beschrijven van het ambt van diaken. Het
zou te negatief, bevoogdend en te wantrouwend staan tegenover de
arme en te positief en vrijblijvend spreken over de rijke. Je kunt wel
zeggen dat het een reflectie is van de tijd waarin het geschreven is.
We zouden bijvoorbeeld ongetwijfeld andere activiteiten benoemd
hebben. Psychosociale hulpverlening of buitenlands diaconaat worden niet benoemd. Daardoor beschrijft het vooral het innemen en
uitdelen van de gaven, de makelaarsfunctie van de diaken. Vandaar
dat de diaconale gemeente beperkt blijft tot een gemeente die haar
gaven aan diakenen verstrekt, die ze vervolgens naar eigen inzicht
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volgens Bijbelse maatstaven weer uitdelen. Zelfs als je onder gaven
ook iets als zorg zou verstaan blijft toch een beeld over van een diaconie die veel zelf doet – bijvoorbeeld ook de coördinatie van de
hulpverlening in de gemeente.
Conclusie: het bevestigingsformulier geeft vooral de visie aan op het
diakenambt voor de tijd waarin het geschreven is. Je mag dat best
breed opvatten als het stimuleren, faciliteren en coördineren van
het diaconale werk in de gemeente, maar dan doe je wel een beetje
aan inlegkunde.

Diaconale gemeente in de Romeinse artikelen
XIX Van de dienst der barmhartigheid
1. Krachtens de gemeenschap in het Heilig
Avondmaal en in navolging van haar Heer
vervult de gemeente haar diaconale opdracht
in de Kerk en in de wereld.
2. De leden der gemeente geven door werken der
barmhartigheid gehoor aan de roeping tot
onderling dienstbetoon en tot bijstand aan hen,
die lichamelijk, zedelijk of maatschappelijk in
nood verkeren, en dragen de arbeid der
diakenen.

Romeinse artikelen
Met onze Romeinse artikelen komen we niet echt verder. Als het
gaat om de diakenen krijg je de indruk dat deze vooral ook uitvoerders van de barmhartigheid zijn, even verder gaat het om het diaconaat; dat blijkt dan een taak van de gehele gemeente te zijn. Beide
aspecten zitten erin maar hoe verhouden die zich tot elkaar?
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Diaconale gemeente in de ordinantiën
Artikel 1 Het diaconaat
1. De gemeente, in al haar leden geroepen tot de
dienst van de barmhartigheid, beantwoordt,
onder de leiding of door de arbeid van de diakenen,
aan deze roeping in het diaconaat.
[…]
Artikel 2 De diakenen
1. De diakenen bevorderen door hun voorlichting
en leiding dat de gemeenteleden gehoor
geven aan hun diaconale roeping.
[…]

Ordinantiën
Als je de inhoudsopgave van de ordinantiën bekijkt gaat er heel veel
over wat de diakenen allemaal moeten doen. Uit de aard van het
document (kerkorde) ligt dat ook voor de hand. Gelukkig zijn er
ook aanwijzingen voor de diaconale gemeente: diakenen die faciliterend en stimulerend bezig zijn als het gaat om het diaconaat in de
gemeente.
Misschien een voorlopige en voorzichtige conclusie dat onze kerken
gegroeid zijn in de richting van een diakenen-diaconaat terwijl de
Bijbel vooral spreekt over gemeente-diaconaat? Reden genoeg om
als diakenen hierop attent te zijn en proberen de krachten die er in
de gemeente zijn zoveel als mogelijk te mobiliseren! Hoe loopt het
thema diaconale gemeente binnen onze HHK?
Zijn wij diaconale gemeenten?
Onze Hersteld Hervormde gemeenten voldoen zeker lang niet altijd
aan dit ideaal. Hersteld Hervormde gemeenten bleven vaak zonder
middelen achter na de splitsing. Diaconieën moesten hun buffer
opbouwen of doen dit nog. Vaak lag de prioriteit van gemeenten op
huisvesting/ kerkbouw. De luxe van een eigen huisvesting weegt
zwaarder dan de nood van de wereld. Vergelijk met hoe dat in Bijbelse tijden ging. Dit is echter wel een eenzijdigheid. De roeping
van een gemeente van Christus gaat verder dan de eigen huisvesting. De liefde tot de naaste roept ons ook diaconaal bezig te zijn
richting onze naasten binnen en buiten de kerk.
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Helpen gaat niet altijd vanzelf
Zijn er diakenen met ervaring in de kerkenraad of zijn die er niet
of nauwelijks? Diaken zijn moet je ook leren! Allerlei vraagstukken
komen op je pad als diaken: Hoe ga je om met onverzekerden die in
nood komen? Wat doe je als kostwinners werkeloos worden en een
gezin in de problemen komt? Hoe help je mensen buiten je eigen
kerk? Zomaar wat vragen die je voor grote dilemma’s kunnen stellen!
Zijn we bereid om ons als diakenen voor deze zaken in te zetten?
Vinden we een gemeente die bereid is zich diaconaal in te zetten?
Dat gaat dus verder dan het ophalen van geld en het geld in de zak
doen…Helpend kan in deze zijn het opzetten van een vrijwilligersdienst, waarbij in principe alle gemeenteleden een taak kunnen
hebben. Je maakt gebruik van een ieders gaven en mogelijkheden.
Van diakenen-diaconaat
richting
Gemeente-diaconaat
Verandering nodig
Inzicht door verandermodel

We hebben gezien dat een gemeente-diaconaat meer Bijbels is dan
diakenen-diaconaat.
Veranderen is nodig. Het is onze roeping om het diaconaat uit te
voeren naar het Woord van God.
Wil tot verandering is noodzaak! Wil tot verandering is de voorwaarde om tot verandering te komen.
Tegenwoordig zijn er veel verandermodellen in omloop. Veranderen in de organisatie lijkt wel “in de lucht te zitten”. Verandermodellen geven echter wel inzicht. Los van dit alles geldt zeker: Echte
verandering, die komt er door hart vernieuwende genade van God!
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Model Kurt Lewin

Het verandermodel van Kurt Lewin
Kurt Lewin was een Duits-Amerikaans gedragsdeskundige in de eerste helft van de vorige eeuw.
Hij onderscheidt de volgende fase van verandering, als mensen een
verandering doormaken:
• Fase 1: Unfreezing: mensen dienen zich bewust te worden en los
te komen van ongewenste gewoonten.
• Fase 2: Moving: mensen dienen zich vereiste kennis, attitudes en
vaardigheden eigen te maken.
• Fase 3: Freezing: het gewenste gedrag moet niet eenmalig worden uitgevoerd, maar moet een vast onderdeel worden en blijven
van het dagelijks doen en laten.
De veranderstappen in het kader van diaconaat:
Openstaan: Aandacht geven aan het diaconaat in de Bijbel, zoals
bijvoorbeeld vandaag; bewust worden van bijbels diaconaat. Kan
ook in kerkenraad of gemeente.
Begrijpen: Kennis op doen, via ervaringen delen, via literatuur.
Willen: Heeft met onze basishouding te maken. Willen we echt iets
gaan veranderen en durven we deze uitdaging aan? Is heel belangrijk voor het slagen van een verandering.
Kunnen: Wat moet er eventueel geleerd worden? Plannen maken
t.a.v. werkwijze (zie ook Handboek diakenen).
Doen: Onderzoek in gemeente en/of buurt: Wat is de nood? Waar
is nood?
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Met wie en welke instantie(s) kun je samenwerken? Andere kerken,
burgerlijke gemeente?
Het maken van een plan met eventueel deelplannen en later een
vervolgplan.
Het is verstandig om aan deze plannen een begroting te koppelen.
Blijven doen: Regelmatig evalueren wat er gebeurt. Als diaconie,
maar ook met betrokkenen (hulpverleners en mensen die hulpontvangen). Gebeuren de dingen nog die we van plan waren? Doen we
de dingen goed? Moeten de dingen anders? Of moet het plan aangepast worden?
In deze optie nemen de diakenen het voortouw. Ideaal is als er initiatieven uit de gemeente komen. Vanuit de diaconie kun je initiatieven ook stimuleren. Zodra je mensen uit de gemeente betrekt
bij diaconale zaken en je als diakenen open staat voor hun ideeën
en initiatieven ontstaat er een wederkerigheid. Geef mensen die je
betrekt de ruimte.

Voorbeelden van initiatieven
Ouderen bezoeken vanuit JV
Jongeren en ouderen hebben contact, is waardevol! Jongeren kunnen ook signalen oppikken over wat de oudere nog meer nodig heeft
en zelf tot een initiatief komen: Het tuintje moet nodig een beurt
hebben… Maar dan is er zand nodig om het straatje op te hogen. Dat
zou de diaconie kunnen betalen.
Opzetten vrijwilligersdienst
Vrijwilligers zien mensen vaak van een totaal andere kant dan kerkenraadsleden… Deze mensen zijn praktisch en vaak initiatiefrijk.
Laat ze zelf maar hulp rond iemand organiseren, maar sta open voor
hun vragen en knelpunten en onderneem dan actie samen met hen.
Laat ze hun goede werk doen, maar zorg dat je er wel voor die mensen bent!
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Door via een gemeenteavond aandacht te besteden aan het echte Bijbels diaconaat kan een gemeente meer bewust worden van het feit
dat diaconaat een zaak is van elke gelovige en zo ook elk gemeentelid.
Hierbij moeten gemeenteleden ook echt gestimuleerd worden tot diaconale initiatieven. “Ziet u een bepaalde nood, denk er dan over na,
alleen of met anderen. Breng het in gebed tot de Heere en kijk, individueel of met elkaar, wat er logischerwijs gedaan kan worden om die
nood te lenigen. Met dit initiatief kunt u zich wenden tot de diaconie.
De diakenen zullen uw initiatief dan serieus overwegen en bekijken
hoe zij dit steunen kunnen”. Dit is een spannende zaak! Maar zeker
wel de moeite waard om te doen. Samen met de gemeente kan een
diaconie met de hulp van de Heere tot een mooi initiatief komen.
Aanbeveling
Handboek voor diakenen, uitg. Buijten en Schipperheijn. Heel praktisch!
Basis voor echte verandering
is
GENADE
• Anders willen
• Anders denken
• Anders doen

Enige en echte verandering kan door bekering en hartvernieuwende genade
Maar ook dan kun je daar dit model voor verandering naast leggen
ter ondersteuning:
Openstaan: Genade opent je hart voor wie jezelf bent en voor wie
Christus is.
Begrijpen/ kunnen/willen: Je begrijpt door de Heilige Geest dat
er in je leven wat veranderen moet.
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Je krijgt kennis aan Christus: Hij is niet alleen de Persoon die rechtvaardig maakt, maar ook de Persoon die in Zijn omwandeling op
aarde een voorbeeld geweest is voor het doen en laten van een
christen.
Doen: Hij verandert je wil en door Hem kun je andere dingen doen.
Blijven doen: Door Hem blijf je anders en blijf je andere dingen
doen. Dit alles hier op aarde met zonden bevlekt, straks volkomen.
Veranderen kan zowel persoonlijk als gemeentelijk. Helpend kan
zijn door mensen voor te lichten. Maar in de praktijk zal het gewoon
praktisch aan de slag gaan met de dingen die op je pad komen, het
beste resultaat hebben.

De start van de diaconale gemeente begint bij het maken van een
goed beleidsplan. Het is niet mogelijk om daar een blauwdruk voor
te geven. Dat komt omdat iedere gemeente verschillend is. Bovendien is het juist een kenmerk dat de gemeente er zelf bij betrokken
moet zijn. Het werkt niet als diakenen een plan maken dat vervolgens door de gemeente uitgevoerd wordt.
Het begin is dus een goed beleidsplan, waarbij de methode gebruikt
kan worden:
• Plan – maak een goed plan, waarin de principes van de diaconale
gemeente zijn verwerkt
• Do – ga het uitvoeren – desnoods in een kleine proef
• Check – is het resultaat wat je ervan verwachtte?
• Act – Stel je plannen bij
• En maak dan op basis van de ontstane situatie weer een nieuw
plan.
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Diaconale gemeente
Do’s en don’ts
•
•
•
•
•

Bewustwording
jongeren
Aandacht n de
prediking
Gavenbank
Diaconaal
huisbezoek
…….

•
•
•
•
•

Alles willen regelen
Geen grenzen stellen
Mensen niet
waarderen
Initiatieven niet
serieus nemen
.……

Do’s en don’ts:
Schrijf een beleidsplan en bedenk wat er in je gemeente nodig is
om verandering aan te brengen. In de praktijk van de diaconale
gemeente kom je veel verschillende zaken, maar ook veel verschillende mensen tegen. Iedere zaak is anders, ieder mens heeft weer
zijn eigen idee. Elkaar een gouden tip geven “Zo moet je het doen”
is dan ook erg lastig! In ieder geval zijn er dingen die je zeker kan
doen/ moet doen. En er zijn dingen die je zeker niet moet doen. In
deze dia een aantal voorbeelden. Maar dit aantal is zeker uit te breiden…
Do’s
Algemeen
• Zelf als diaken het goede voorbeeld geven
• Een diaconiecollecte labelen voor nood in eigen
gemeente
• Als diaconie biddend geven
Beleid
• Als diaconie een diaconaal beleidsplan opstellen, dit helpt om
focus aan te brengen in het werk
Bewustwording
• Met regelmaat in de kerkbode een stukje van de diaconie
opnemen
• Bijdragen aan bewustwording in de gehele gemeente
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Bezoek
• Een diaconaal bezoek altijd met z’n tweeën doen.
Twee merken meer op dan een!
Diaconale initiatieven
• Samenwerken met plaatselijke kerken bij een iniatief voor
werkzoekenden, een boodschappendozenproject et cetera
• Een inzamelactie organiseren voor de voedselbank
• Ouderen laten bezoeken door jongeren uit de gemeente
Signaleren van nood/doorverwijzen
• Goed luisteren naar gemeenteleden om de juiste signalen te
krijgen
• Bezoek van een gezin na het een overlijden van een
gezinslid
• Tijdig doorverwijzen naar professionele hulp daar waar de
kennis niet aanwezig is in de diaconie
• Hulpbehoevendheid in de gaten houden:
- Door werkloosheid in de gemeente te monitoren
- Door contacten te houden met organisaties als de NPV e.d.
Vrijwilligers/verenigingen
• Voeling houden met verenigingen
• Houd bij alle activiteiten de link met de diaconie:
- Verantwoordelijkheid
- Voeling houden
- Ook na jaren, anders gaat iets een eigen leven leiden
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Don’ts
Algemeen
• Als diaconie een gemeentelid/gezin structureel ondersteunen
Vrijwilligers/verenigingen
• Mensen overbelasten
• Niet iedereen die beschikbaar is, is geschikt. Denk aan:
- persoonlijke stabiliteit van degene die hulp biedt
- claimen
- geheimhouding/respect

Beeld van een diaconale gemeente. Je houdt elkaar vast en bent er
ook voor de naaste buiten je kerk. De diakenen zorgen voor mogelijkheden, de gemeente voor middelen en uitvoering. Wat gaat er
een geur uit van zo’n gemeente! Dan is diaconaal dienen tot verheerlijking van God en uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

Lijst met aanbevolen literatuur
Een voortreffelijk werk - P. van den Heuvel e.a.
Dienst doen - H. van Well
Diaken in de praktijk - H. van Well
Handboek voor diakenen - H. Wijma e.a.
Dienen en delen - G.C. den Hertog
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Gastopvang
Gastopvang (ook wel netwerkopvang genoemd) betreft tijdelijke opvang van kinderen of jongeren (0-18 jaar). Het gaat hierbij
om kinderen en jongeren die vanwege persoonlijke problematiek,
of vanwege zorgen in de thuissituatie, (tijdelijk) niet meer thuis
kunnen wonen. De periode van het verblijf betreft 6 weken t/m 3
maanden. Voor opvang wordt een beroep gedaan op een gezin in bij
voorkeur de nabije omgeving van het kind of de jongere.
Pleegzorg is zorg voor kinderen tot 18 jaar die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen worden opgenomen
in een pleeggezin. Deze pleegouders kunnen kinderen vanuit het
vrijwillig kader in huis opnemen. De natuurlijke ouders stemmen
dan in met de pleegouderplaatsing. Is die instemming er niet en is
pleegzorg nodig, dan worden de kinderen vanuit het gedwongen
kader van een ondertoezichtstelling of voogdij geplaatst.
Meeleefgezin betreft de zorg voor kinderen of jongeren via een
gezin uit het kerkelijk netwerk en bij voorkeur de nabije omgeving
van het kind of de jongere. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren die te maken hebben met een moeilijke thuissituatie of andere
problematiek, maar waarbij de problematiek niet dusdanig is dat een
kind tijdelijk niet thuis kan blijven wonen. Voorbeelden van zorg via
meeleefgezinnen zijn een dagje mee weg met familie, huiswerkbegeleiding, opvang uit school. De omvang van de hulp is beperkt.
Soms is het nodig dat een kind of jongere tijdelijk even afstand
neemt van de thuissituatie door ergens anders te verblijven. Het
gaat hierbij om een time-out waarbij een kind of jongere voor een
periode van maximaal 3 maanden bij een ander gezin verblijft. Bij
gastopvang is het de bedoeling dat een kind of jongere na de gastopvangperiode weer teruggaat naar huis. Wanneer dit niet mogelijk is,
kunnen er andere vormen van zorg, zoals pleegzorg, ingezet worden.
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De generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk
oriënteert zich momenteel op het opzetten van gastopvang. Christelijke naastenliefde binnen de kerk is een Bijbelse opgave. Tegelijkertijd is het gevoelen dat het wenselijk is om tijdelijke gastopvang van
een kind of jongere te laten begeleiden om zo ook om problemen in
gezin of kerkelijke gemeente te voorkomen. Hierbij zal er worden
samengewerkt met professionele hulpverleningsinstantie, die zowel
het gastgezin als het gezin waaruit de gast komt begeleidt.
In mei 2015 is middels een enquête onder de kerkenraden geïnventariseerd hoeveel pleeggezinnen er binnen de Hersteld Hervormde
Kerk zijn. Hieruit is een overzicht gemaakt van pleeggezinnen binnen onze gemeenten. Ook is er gepeild of er behoefte is aan een
voorziening voor gastopvang. Vanuit de diaconieën werd het advies
gegeven om waar mogelijk samen te werken met bestaande organisaties.
‘Janette van 11 jaar is een vrolijke, drukke meid, die zichzelf niet goed
kan vermaken. Er is een lichte vorm van ADHD vastgesteld. Nu ons
gezin groter wordt, hebben we het gevoel dat Janette teveel van onze
energie vraagt. We zijn alleen maar druk om haar bezig te houden. Dat
geeft veel irritatie bij andere kinderen en tussen ons. We willen graag
even op adem komen...’
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Stand van zaken
Momenteel vinden er gesprekken plaats met De Vluchtheuvel.
Daarnaast is de GDC onlangs gestart met de werving van gastgezinnen.
We willen u vragen om:
• In uw gemeente gastopvang onder de aandacht te brengen om zo
ook gezinnen enthousiast te maken voor gastopvang. We hebben
uw hulp hierbij nodig en zullen ook voorbeeldkerkbodeberichten
et cetera delen. Gezinnen die gastgezin willen worden kunnen
zich melden bij het kerkelijk bureau, waarna wij de gegevens
delen met De Vluchtheuvel. Suggestie: wijs als diaconie ook zelf
een contactpersoon voor gastopvang aan.
• Er is bij de generale diaconale commissie een database van pleeggezinnen beschikbaar.
Graag worden wij geïnformeerd over wijzigingen en/of nieuwe
pleeggezinnen in uw gemeente.
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Voorbeeldformulier

Vrijwilligersdienst
...e.o.

Heeft u hulp nodig en weet u niet wie u kunt vragen?
Neem dan contact met ons op!
Wat kunnen wij voor u betekenen?
• Boodschappen doen
• Licht huishoudelijk werk
• Tijdelijke hulp
• Halen van medicijnen
• Rijden en begeleiden
• Een rondje wandelen of fietsen
• Een bezoekje brengen
• Voor alle andere dingen waar u hulp bij kunt gebruiken
Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt bellen met:
Of mailen naar:
Aanmelden vrijwilligers Z.O.Z.
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Aanmelden vrijwilligerswerk
Naam:
Adres:
Woonplaats en postcode:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
lk wil mij opgeven voor:
Boodschappen doen
Licht huishoudelijk werk
Mantelzorger tijdelijk ontlasten
Halen van medicijnen
Rijden en begeleiden
Een rondje wandelen of fietsen
Een bezoekje brengen
Anders..
Meerdere keuzemogelijkheden
Voor vragen kunt u bellen met één van de coördinatoren of een
email sturen naar: ….
Mede namens de kerkenraden van HHG, hartelijk bedankt.
U kunt dit ingevulde formulier inleveren bij de coördinatoren
Er een softwarepakket ontwikkeld waarmee uw aanmeldingen,
afspraken met vrijwilligers et cetera kunt vastleggen. Heeft u hier
interesse in? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau
(diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl).
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