
Beleidsplan	Diaconie	Hervormde	Gemeente	Woerden	

Wat	verstaan	wij	onder	diaconaat	?	
 
In de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland is in ordinantie 8, artikel 3, 
onderdeel 3 onder andere aangegeven dat de diaconale zorg zich uit in de dienst van de 
barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld.  
 
Wat is een mooier beeld van barmhartigheid dan de gelijkenis die Jezus vertelt over de barmhartige 
Samaritaan, een naaste worden voor degene die hulp nodig heeft. Met andere woorden het 
betrachten van onderling dienstbetoon, het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan 
wie dat nodig hebben.  
 
Onze diaconale arbeid doen wij in onze gemeente en daarbuiten. Het is belangrijk dat ook 
gemeenteleden zich bewust zijn van hun diaconale opdracht. De diaconie stimuleert dit door middel 
van publicaties.   
 
Economisch gezien worden in Nederland betere tijden verwacht. Echter de overheid bezuinigt nog 
steeds en ( sociale) voorzieningen worden steeds minder. Er zijn ontwikkelingen in de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning die de burgerlijke gemeente dwingt om op een andere manier zorg 
te verlenen. Het komt er op neer om meer naar elkaar om te zien en daarmee minder te vergoeden 
en dus lagere kosten voor de overheid. Een logische gevolgtrekking is dat de diaconie meer en meer 
te maken krijgt met hulpvragen. Een oproep aan diakenen, ouderlingen, pastoraal bezoekers, 
predikanten en kerkelijk werkers en gemeenteleden is dan ook om “armoede” te signaleren.  
 
Het lijkt erop dat kerken meer samen optrekken in het projectmatig geven van hulp.  Dit komt 
vooral voort uit de Diaconale Commissie van de Raad van Kerken, bijvoorbeeld de jaarlijkse 
schoenenactie voor kinderen van gezinnen die leven met een inkomen op minimumniveau. Deze 
samenwerking is een positieve ontwikkeling! 
Tevens heeft de diaconie aan het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart aangegeven, dat zij open 
staat mee te helpen bij de opvang van de statushouders in Woerden. Dit is ook conform het 
gezamenlijk initiatief, opgezet vanuit de diaconale commissie van de Raad van Kerken te Woerden.  

Realisatie.	
 
Onderstaand willen we inventariseren wat we allemaal doen en kunnen we bestaande activiteiten 
evalueren. Zo kan je tot de conclusie komen of we teveel focussen op een bepaald gebied of dat een 
onevenredig groot bedrag gaat naar een activiteit waar een andere verdeling wenselijk is.  
 
Hierbij is een onderscheid aangebracht in activiteiten die wij doen, in: 

• Diaconaat in de eigen gemeente, 
• Diaconaat ten behoeve van de samenleving/regio, 
• Diaconaat wereldwijd. 

 
We geven procentuele verhoudingen aan, hoe met betrekking tot de besteding van de gelden in het 
laatste jaar is gehandeld. Dit komt overeen met voorgaande jaren. 
 
 Bestemming vrijwillige giften en collecte gelden 
Met betrekking tot de bestemming van de collecten en de giften gedurende een jaar hebben wij de 
volgende verdeling als richtlijn. 



 
• 40 % van de giften/collecten wordt besteed aan diaconaat in de gemeente Woerden. 
• 30 % van de giften/collecten wordt besteed ten behoeve van landelijke en regionale 

projecten. 
• 30 % van de giften/collecten wordt besteed aan projecten en organisaties die wereldwijd 

werken. 
 
Opmerking; De hiervoor vermelde percentages binnen een categorie zijn een richtlijn en kunnen 
gedurende een jaar anders worden ingevuld. Dit is afhankelijk van de hulpvraag die, vanwege 
rampen en andere onvoorziene omstandigheden, in een jaar ontstaat. 
 
 Ordinantie 8, artikel 3. 
De Diaconie Hervormde Gemeente Woerden is onderdeel van de Hervormde Gemeente Woerden. 
De Hervormde Gemeente Woerden maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 
De Protestantse Kerk Nederland heeft een kerkorde opgesteld. 
In deze kerkorde staan onder Ordinantie 8 de werkzaamheden vermeld, die er in en door de 
aangesloten kerken plaatsvinden. 
In artikel 3 wordt specifiek het werk van de Diaconie vermeld. 
Ordinantie 8 van de Protestantse Kerk Nederland maakt deel uit van deze web-site.   


