Beleidsplan zoals vermeld in het handboek van de PG Meppel

1.3. Beleidsplan voor de Diaconie van de PKN te Meppel
1.3.1. Inleiding, Visie, Missie en beleidsplan 2022-2027

Inleiding:
Diaconaal beleid is beleid van de lange adem omdat het voortvloeit uit onveranderbare
Bijbelse waarden. Daarom kiezen wij ervoor dit beleidsplan vast te stellen voor de periode
van 2022 tot 2027.
Het fundament onder dit beleidsplan is de overtuiging, dat diaconaat iets is van de hele
gemeente en niet de exclusieve plicht van de diaconie. M.a.w. De kerkelijke gemeente is er
niet voor zichzelf, maar is er met de bedoeling diaconaal te handelen, in de eigen gemeente
en in de samenleving.
Diaconaal beleid is ook beleid dat inspeelt op acute nood en veranderende situaties binnen
en buiten de eigen gemeente. Daarom vertalen wij dit beleidsplan naar een werkplan voor
de korte termijn. In deze werkplannen worden doelen en activiteiten vastgelegd met een
dynamisch karakter.
De werkwijze van de diaconie is voor zover het de vaste taken betreft vastgelegd in
protocollen en procedures. Dit bevordert de herkenbaarheid, de duidelijkheid en vooral de
continuïteit. Het voorkomt dat individuele diakenen onevenredig zwaar belast worden. Het
voorkomt ook dat kerntaken niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben om goed uit de
verf te komen.
Kernbegrippen, die de basis vormen voor de inzet van alle diakenen zijn:
 Liefde van Christus zichtbaar maken;
 Dienen;
 Gastvrijheid stimuleren;
 Financiële bijdragen stimuleren;
 Barmhartigheid bevorderen;
 Uitdelen;
 Gaven inzamelen en beheren;
 Met woord en daad de gemeenschapszin binnen de (kerkelijke) gemeente
bevorderen.

Visie op Diaconaat:
Het bereiken van een samenleving, waarin wordt omgezien naar elkaar, met respect wordt
omgegaan met onze leefwereld en rijkdom eerlijk is verdeeld.
Vanuit deze visie staan wij voor barmhartigheid en gerechtigheid dichtbij en wereldwijd.
“Diaconaat helpt als er geen helper is”. Het is opkomen voor de mensen die in de knel zitten
door welke oorzaak ook. Deze visie is mede gebaseerd op de PKN Kerkorde.

Missie:
De Diaconie ziet het als haar opdracht om:
 naar vermogen te werken aan, en realiseren van diaconale doelen, dichtbij en
wereldwijd;
 Het bevorderen van de diaconale bewustwording van de gemeente;
 Het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben;
 Het verrichten van arbeid voor het algemeen maatschappelijk welzijn;
 Het signaleren en ter sprake brengen van knelpunten in kerk en samenleving;
 Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
Met name het bevorderen van de diaconale bewustwording kan uitmonden in een actieve,
betrokken gemeente die het diaconaal bezig zijn ervaart als bindende factor.
‘Geen woorden maar daden’.

Beleidsplan 2022 – 2027:
Dit beleidsplan bouwt voort op het beleidsplan 2013 – 2020.
De belangrijkste ambitie zijn:
 Meer inspiratie, openheid en profilering;
 Samenwerking en zorg voor elkaar en in het bijzonder de kwetsbare medemens.
Deze ambities vormen de leidraad voor het realiseren van de bij de missie geformuleerde
doelen en hebben nog niets aan actualiteit of urgentie ingeboet. Er is nog veel werk aan de
winkel is om een aantal van de eerder genoemde doelen te realiseren.

Overzicht activiteiten en participaties:
Kernactiviteiten:
 Organiseren van de inzameling tijdens de eredienst;
 Beheer en de besteding van gelden;
 Leiding geven aan, en organiseren van de maaltijdviering/Heilig Avondmaal;
 Informeren over, en stimuleren van inzamelingsacties voor geselecteerde goede
doelen;
 Verstrekken van individuele (financiële) ondersteuning aan hulpvragers binnen de
gemeente Meppel;
 Diaconale inbreng in de Kerkenraad;
 Vorm en inhoud geven aan jeugddiaconaat;
 Vorm en inhoud geven aan hulpprojecten lokaal landelijk en wereldwijd;
 Het signaleren en ter sprake brengen van knelpunten in kerk en samenleving;
 Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
Participaties:
 Stichting Kleine Noden Hulp.
 Werkgroep Arme kant van Meppel.
 Vakantieweek De Vaart;
 Schuldhulpmaatje
Met name de kernactiviteiten vloeien voort uit de traditionele rol en positie van de diaconie
binnen de protestantse kerken.

De (bestuurs-)participaties zijn het gevolg van bewuste keuzes in het verleden. De diaconie
kiest ervoor deze participaties ook in de komende beleidsperiode te handhaven, gezien de
onverminderde urgentie en de directe verbondenheid met de diaconale missie.
Aandachtspunten voor beleid:
 Individualisering / eenzaamheid;
 Afname solidariteit, afname sociale controle;
 Arbeidsdeelname / werkloosheid;
 Stress;
 Vergrijzing van onze gemeente;
 Meer vrije tijd;
 Kwetsbare mensen en kwetsbare groepen, waaronder éénpersoonshuishoudens en
éénoudergezinnen;
 Aandacht van onze kerken voor de nood in de samenleving;
 Gevolgen van bezuinigingen binnen de sociale wet- en regelgeving, onder meer als
gevolg van overheidsbeleid, dat gekenmerkt wordt door decentralisatie en het
terugleggen van de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn bij de individuele
burger;
 Meer mogelijkheden om samen te werken en initiatieven af te stemmen;
 Jongeren;
 Vluchtelingen;
 Duurzaamheid;
 Armoedebestrijding.

Continuïteit van de diaconale inzet:
Continuïteit van het diaconale werk staat of valt ook met de betrokkenheid van de kerkelijke
gemeente op de diaconale doelstelling en de deelname aan bepaalde diaconale activiteiten.
Het beleid voor de komende jaren is er op gericht bij elke bestaande of nieuwe activiteit na
te gaan of, en zo ja, hoe en in welke mate, gemeenteleden kunnen worden betrokken bij de
opzet en de uitvoering.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking:
De Diaconie geeft vorm en inhoud aan de diaconale opdracht buiten de grenzen van de
eigen gemeente. Zij doet dit door het organiseren van inzamelings- en
bewustwordingsprojecten. Beleidsmatig wordt gekozen voor langer lopende projecten. Deze
keuze vloeit voort uit de behoefte om een intensieve relatie aan te gaan met zorgvuldig
gekozen projecten, om op die manier de kerkelijke gemeente daar maximaal bij te kunnen
betrekken en over te kunnen informeren.
De Diaconie ontwikkelt en realiseert plannen voor diaconale zondagen en voor alternatieve
(inzamelings-)acties.

Financieel beleid:
 Het financiële beleid van onze diaconie is gebaseerd op zorgvuldige procedures,
professioneel beheer, en bescherming van de privacy van de gevers;
 De financiële commissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, de plenaire vergadering
over alle onderwerpen, die direct of indirect verband houden met het verwerven, het
beheer en/of de besteding van de diaconale middelen;
 Voor de werkwijze bij het beantwoorden van individuele hulpvragen, is een
gedetailleerde richtlijn beschikbaar;
 De diaconie werkt aan de hand van een jaarbegroting en een jaarrekening. Aan de
hand van deze documenten wordt tevens verantwoording afgelegd bij de
Kerkenraad, voor het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

Jeugddiaconaat:
'... omdat we jongeren willen uitdagen om de ander werkelijk te zien!'
Onze diaconie wil kinderen, tieners en jongeren, uitdagen de ander te dienen, om een ander
mens werkelijk te zíen en beschikbaar te zijn. De kerk heeft als opdracht jonge mensen te
leren wat God bedoelt met barmhartigheid en gerechtigheid doen.
Jeugddiaconaat is vooral ‘doen’. Concrete projecten confronteren jongeren met mensen in
andere culturen, met andere leeftijden, andere leefomstandigheden, een andere
geloofsbeleving en met andere vragen. Het leert jongeren om verder te kijken dan hun eigen
leefwereld en over grenzen heen te kijken. Het nodigt jongeren uit om zich werkelijk in te
leven in die ander.
Jongeren betrekken bij concrete activiteiten en daarbij de nadruk leggen op
 inleven in de ander;
 bewust worden van eigen houding;
 concrete hulp bieden;
 doorgeven en doorgaan.

Aandacht voor ouderen:
De diaconie ziet het als haar taak om speciaal aan de ouderen in de kerkelijke gemeente
aandacht te schenken. Zij doet dit door voor ouderen een kerstattentie en een
paasbloemengroet te verzorgen.

Public relations:
Diaconaat werkt dóór mensen vóór mensen.
Vóór mensen werken, vereist zorgvuldigheid, geheimhouding en respect voor privacy.
Dóór mensen werken, vraagt om openheid, betrokkenheid en enthousiasme,
informatieverstrekking en publiciteit.
Onze diaconie is op zoek naar de juiste balans. Het PR beleid is daarom gericht op het zoeken
naar de mogelijkheden en middelen om de diaconale doelstellingen te promoten zonder
afbreuk te doen aan de privacy van de doelgroep.
In de komende periode zullen de PR doelen vooral gerealiseerd worden, via het verder
structureren en uitbreiden van de informatieverstrekking, via de bestaande
informatiedragers, zoals Gaandeweg, websites en Nieuwsbrief maar ook door middel van
promotie tijdens de eredienst.

