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INLEIDING 
 
Dit beleidsplan is onderdeel van het totale beleidsplan van de Protestantse Gemeente de Woldekerken 
zoals dat in 2012 is gemaakt toen het nog om de Hervormde Gemeente in wording Schildwolde-Overschild-
Hellum-Noordbroek ging. 
Dit beleidsplan omvat de visie op het diaconaal werk in de vier dorpen; er is ruimte voor al deze kernen de 
uitwerking ervan op eigen manier in te vullen.  
Dit beleidsplan omvat de periode 2015-2019 en zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden 
bijgesteld. Daarmee wordt het een levend document.  
 
 
 
VISIE VAN DE DIACONIE 
 
Kerntaak van de diaconie is “helpen waar geen helper is”. We zien dat ruim, willen niemand uitsluiten. 
Zoals in het algemene beleidsplan van de gemeente is verwoord: “De kerk is er voor iedereen en God is 
voor ons allen. Wie men ook is, waar men ook vandaan komt, tot welke geloofsgemeenschap men ook 
behoort of tot geen enkele. De gemeente wil een brede doelgroep bedienen en daarbij zowel de mensen 
binnen de kerk als ook daar buiten inspireren en houvast geven.” Het betekent dat wij de naaste willen zijn 
van alle dorpsinwoners, ook van hen die – al dan niet tijdelijk – als ‘vreemdeling’ erin zijn gehuisvest. 
Eveneens uit het algemene beleidsplan: “wij voelen ons verbonden met mensen wereldwijd en maken dat 
zichtbaar in projecten van de diaconie, die ons bepalen bij de nood van de wereld, dichtbij en ver weg.” We 
brengen dit niet alleen tot uiting in financiële ondersteuning van bepaalde projecten, bijvoorbeeld van 
KerkinActie en de Wilde Ganzen, maar zullen hiervoor ook aandacht vragen door artikelen in het kerkblad. 
Ook misstanden (zoals bijvoorbeeld aangegeven door Amnesty International) zullen onder de aandacht 
worden gebracht. Kernbegrippen hierbij zijn barmhartigheid en rechtvaardigheid – beide op basis van 
wederkerigheid en respect.  
Daarbij vinden wij tevens dat een goed rentmeesterschap t.a.v. de aarde waarop wij leven van groot belang 
is. 
M.b.t. de bezittingen is de diaconie van mening dat niet banken profijt hoeven te hebben van aan hen 
geleend geld, maar dat het erom gaat dit geld ten goede te laten komen aan de samenleving. Sterke 
voorkeur is er daarom het geld te lenen aan dan wel te investeren in organisaties die van betekenis zijn 
voor kerk en maatschappij, dichtbij of verder weg. 
Tot slot: wij realiseren ons dat we een sterk vergrijzende gemeente zijn met weinig menskracht. We 
beperken ons dan ook enigszins waar het projecten betreft: we willen ons aansluiten bij bestaande 
organisaties die wij als belangrijk zien, maar we zullen zelf geen of nauwelijks nieuwe initiatieven 
ontplooien.   
 
 
We onderscheiden de volgende taakgebieden m.b.t. onze dienst aan de kerk en aan de wereld: 

1. Algemeen: Iedere diaken is lid van de kerkenraad 
2. M.b.t. de eredienst: 

- Aanwezigheid van ten minste één diaken bij de kerkdiensten van onze gemeente. Hiertoe 
behoren ook rouw- en trouwdiensten, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
worden gehouden 

- Bij de Avondmaalsvieringen: voorbereiden, delen en opruimen 
- het inzamelen van de gaven (diaconaal) 
- bloemendienst: aan gemeenteleden of inwoners van de dorpen die door ziekte, vreugde of 

verdriet aandacht behoeven 
- opstellen van een rooster van dienstdoende diakenen 



3. het diaconale werk in de wereld: 
A. In de vier plaatsen van onze gemeente  
B. Provinciaal/landelijk 
C. Wereldwijd 
De concrete bestemmingen komen ook tot uiting in het collecterooster dat door de diaconie wordt 
opgesteld (ook voor de kerk in zijn algemeenheid, e.e.a. in samenwerking met de 
kerkrentmeesters). 

4. Het diaconaal bewust maken van de gemeente.  
Voor de hele gemeente geldt dat zij wordt opgeroepen tot het tonen van barmhartigheid aan 
mensen die geen helper hebben en samen met hen zoekt naar nieuw perspectief. Ook het streven 
naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een 
rechtvaardige, vreedzame samenleving zal worden gestimuleerd. 

5. Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping (een goed rentmeesterschap) en 
daarmee samenhangend uitbuiting van werknemers in lage lonen landen voorkomen alsmede het 
gunnen van een goede opbrengst aan boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen 
leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. 

6. Beheer over stoffelijke zaken van de diaconie: het financiële beleid. Uitgangspunt hierbij is dat 
diaconaal geld moet worden ingezet ten dienste van de gemeente en de samenleving. Hoewel altijd 
een zekere buffer aanwezig zal moeten zijn, wordt het overige geld niet op een bank tegen rente 
uitgezet, maar geleend aan organisaties als het PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland) 
en/of belegd in Oikocredit Nederland ten gunste van microfinanciering in ontwikkelingslanden en 
opkomende economieën. Stelregel is eveneens dat een positief saldo in enig jaar aan een of meer 
doelen zal worden overgemaakt. 

 
 
 
WERKPLAN 2017 
 
Nadere uitwerking van de hierboven genoemde taakgebieden: 
 

1. Behoeft geen toelichting 
2. M.b.t. de eredienst:  

- Jaarlijks wordt een rooster opgesteld van dienstdoende diakenen 
- Bloemen in de dienst van Noordbroek zijn in overeenstemming met de liturgische kleur; in de 

kerken van Schildwolde, Hellum en Overschild is dat (nog) niet van toepassing.  
- Het bovenstaande geldt niet voor boeketten die buiten de dienst om worden gegeven. 

Attenties kunnen ook in andere vorm worden verstrekt. 
- Bloemen en andere attenties worden zoveel mogelijk bij de plaatselijke middenstand gekocht. 

3a. Plaatselijk: 
Voor onze gemeenten (in ruime zin) willen we aandacht hebben voor: 
- Armoede en werkloosheid:  

• Hoe kunnen wij in kaart brengen wie hulp nodig hebben?  
• In elk geval denken we er goed aan te doen om twee (algemene) organisaties die zich 

bezighouden met het verlenen van concrete hulp te ondersteunen d.m.v. collectes en/of 
inzamelingsacties: 
• De voedselbank (voor Noordbroek: Veendam; voor Schildwolde-Overschild-Hellum: 

Hoogezand-Sappemeer).  
• Kledingbank Maxima (voor Noordbroek: Veendam; voor Schildwolde-Overschild-

Hellum: Hoogezand-Sappemeer).  
• Overleg met de (burgerlijke) gemeenten (voor Noordbroek: Menterwolde; voor 

Schildwolde-Overschild-Hellum: Slochteren).  
• Waar nodig wordt via de sociale teams de lokale overheid aangesproken op gesignaleerde 

(sociale) knelpunten in de samenleving. 
- Gehandicapten: 

• Willen we wijzen op mogelijkheden tot het hebben van een vakantieweek in het 
Roosevelthuis, al dan niet met een financiële bijdrage van de diaconie.  



• Daarbij roepen we tevens gemeenteleden op zich te melden voor vrijwilligerswerk in dit 
vakantiehuis. 

- Ouderen: 
• In Siddeburen is ca. 2 x per maand een dienst in het Ufkenshuis, een aantal keren per jaar 

verzorgd door de Protestantse Gemeente de Woldkerken, waarin de eigen predikant 
voorgaat.  

• in Noordbroek wordt elke eerste vrijdag van de maand een vesperdienst gehouden in 
Gockingaheem. Deze wordt beurtelings verzorgd door de Protestantse gemeente 
Zuidbroek en door de Protestantse Gemeente de Woldkerken. Er wordt in deze vesper 
geen collecte gehouden. 

• Bloemendienst: aansturen van degenen die zijn belast met het verzorgen van een boeket 
(of andere attentie) voor jarigen (in Noordbroek en Schildwolde-Overschild is dat voor 80+, 
in Hellum voor 75+) en huwelijksjubilea of anderszins.  

- Ouderen ontvangen rond de kerstdagen een attentie. Ook hiervoor geldt dat dit bij voorkeur bij 
de plaatselijke middenstand wordt aangeschaft.  

- Jongeren in de Lijwiekstee in Noordbroek ontvangen rond de kerst eveneens een attentie. 
- Alleenwonenden zonder netwerk (eenzamen): voor deze groep bestaat in de gemeente 

Menterwolde ‘ZorgMaatjes Menterwolde’. Een Stichting in wording die is ontstaan vanuit de 
diaconieën van alle in de gemeente aanwezige kerkgenootschappen, waaronder dus ook de – 
toen nog Hervormde Gemeente – Noordbroek. De diaconie van de PG de Woldkerken blijft dit 
initiatief ondersteunen. 

- Mantelzorgers:  
• een groep mensen op wie – door veranderende wetgeving – steeds meer taken afkomen. 

Mogelijk kan in samenwerking met bijv. buurtzorg in kaart worden gebracht welke mensen 
ondersteuning behoeven. Concreet door bestaande mogelijkheden van (dag-) opvang aan 
te kaarten en in elk geval door een hart onder de riem te steken in de vorm van bijv. een 
boeket bloemen. 
 

3b. Op Provinciaal/Landelijk niveau geldt: 
- Provinciaal: Aan het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe wordt door de diaconie 

jaarlijks een bedrag gegeven ter ondersteuning van de diverse projecten t.w.v. € 150,00 (ofwel 
ca. het aantal leden van onze gemeente x € 0,50). Daarmee worden de afzonderlijke projecten 
niet ook nog apart gesteund.  

- Landelijk: het jeugddorp De Glind (onderdeel van de Rudolphstichting) is een van de drie 
speciale projecten van de diaconie van SOH waaraan gedurende langere tijd aandacht wordt 
besteed. Dit wordt vooral gedaan om een relatie op te bouwen met “De Glind” en de steun niet 
te versnipperen over vele – ongetwijfeld ook – goede doelen. Voor dit jeugddorp worden 
jaarlijks drie collecten gehouden. 

     3c. In het buitenland schenkt de diaconie aandacht aan: 
Europa: 

De diaconie ondersteunt het project “Stichting Actie Roemenië” van mevrouw Trieneke Mulder 
uit Hellum.  Daartoe worden jaarlijks drie collecten gehouden. Mevrouw Mulder zal worden 
gevraagd 1 x per jaar in het kerkblad een verslag te doen van de ontwikkelingen m.b.t. haar 
project in Roemenië. 

Wereldwijd: 

 Met de Stichting Tomoka Support uit Winschoten bestaat vanuit Noordbroek een relatie 
die de diaconie van harte voortzet. Jaarlijks zal 2x een collecte worden gehouden voor deze 
Stichting die als werkterrein een dorp in Togo heeft. 

• Het project van het werelddiaconaat van Kerk in Actie in India m.b.t. scholing van de 
Dalitkinderen wordt door de diaconie ondersteund. Wij doen dit door tenminste drie keer 
per jaar een collecte hiervoor te houden. 

• Tweemaal per jaar wordt een collecte gehouden voor de zending: de 
Pinksterzendingscollecte en de Zomer- of de Najaarszendingscollecte van KiA.  Het doel is in 
ons geval het project in India ‘een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen’. De inhoud van de 
1x per jaar te legen zendingsbusjes wordt eveneens naar dit doel overgemaakt. 



• De collecten van de diensten in het Ufkenshuis worden besteed aan een project van De 
Wilde Ganzen – één project per jaar waarvoor in het kerkblad aandacht wordt gevraagd. 

• De collecte op 1e kerstdag is altijd een collecte van KIA voor Kinderen in de Knel. Deze 
collecte wordt door de diaconie gevolgd.  

• Noodhulp:  
De diaconie schenkt aandacht aan de nood waar dan ook in de wereld. Jaarlijks is hiervoor 
een bedrag van in elk geval € 250,00 beschikbaar. In de eerstvolgende kerkdienst kan 
hiervoor worden gecollecteerd. Het over te maken bedrag wordt in dat geval aangevuld 
vanuit de eigen reserves tot een mooi bedrag. 

• Alle doorzendcollecten worden aangevuld tot een rond bedrag dat deelbaar is door 25.  
4. De gemeente bewust maken van haar diaconale taak: 

Dit zal worden vormgegeven door in elke editie van het kerkblad een pagina “van de diaconie” op 
te nemen met aandacht voor ten minste één van onze activiteiten en/of (collecte-)doelen. Mogelijk 
kan ook op een gemeente-avond aandacht worden besteed aan een diaconaal onderwerp, bijv. 
door iemand van Kerk in Actie uit te nodigen. De opbrengst van de in de twee vorige maanden 
gehouden collectes zullen worden vermeld in het kerkblad. 
Jaarlijks zal begin december (rond de 10e: de internationale dag voor de rechten van de mens) 
aandacht worden geschonken aan een actie van Amnesty International. 

5. Het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping. 
Een klein begin is bijv. het aanschaffen van fairtrade producten als koffie en thee, alsmede 
spaarlampen door de kosters van de vier kerken. De diaconie gaat zich beraden over andere 
mogelijkheden en zal ook de gemeente stimuleren over te gaan op aanschaf van fairtrade 
producten. 

6. Financieel beleid: 
- De collecten vormen de belangrijkste bron van inkomsten van de diaconie. 
- Renten van spaarrekeningen en spaardeposito horen ook daartoe, maar de insteek van de 

diaconie is dat geld dat op de bank staat “dood” geld is. Het is daarom beter met dat geld iets 
te doen. Een minimumbedrag van € 10.000,00 zal achter de hand worden gehouden op een 
spaarrekening. Voor de in 2017 vrijkomende depositospaarrekening geldt dat het bedrag 
geheel of gedeeltelijk zal worden belegd in Oikocredit en/of worden geleend aan een project 
van het PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland). Op dat moment zal worden bekeken 
welk project hiervoor in aanmerking komt en in welke verhouding. 

- De diaconie heeft een vijftal beklemmingen in haar bezit. De jaarlijks verschuldigde bedragen 
worden door de administrateur van de diaconie geïnd.  

- Jaarlijks wordt in oktober of uiterlijk november door de diaconie het collecterooster (het 
volledige rooster, ook voor de kerk, e.e.a. in overleg met de kerkrentmeesters) opgesteld en de 
begroting voor het volgende jaar ingediend.  

 
Tot slot:  

Algemeen: de diaconie komt ten minste vier keer per jaar bijeen: in augustus (bespreking van het 
komende seizoen), oktober/november (bespreking van collecterooster en begroting), 
februari/maart (bespreking jaarstukken) en juni (ter afronding – is gedaan wat we van plan waren, 
waaraan moet het volgende seizoen extra aandacht worden besteed?).  
 
 
 

 
Voor akkoord getekend te……………………….. dd. ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
J. Lode     M. van den Berg    E. Folkers 


