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Het College van Diakenen (hierna de diaconie) van 
de Ontmoetingskerk voelt zich geïnspireerd door de 
boodschap die vanuit de Bijbel tot ons komt: “helpen 
daar waar geen helper is’’ en dat zowel dichtbij als 
veraf. De Bijbel roept ons op om te geven (vanuit 
onze overvloed) en er te zijn als hulp nodig is. Meer 
dan ooit is ons diaconale werk van wezenlijke 
betekenis voor de mensen om ons heen. In 
Nederland treedt de overheid terug en wordt zorg 
vanuit de directe omgeving steeds belangrijker. 
Wereldwijd worden we ook in toenemende mate 
geconfronteerd met vragen naar zorg en financiële 
hulp. Door de media worden wij dagelijks 
geconfronteerd met de nood in de wereld. Wij willen 
geïnspireerd door de Bijbel iets van die nood 
lenigen, zodat door ons werk zichtbaar kan worden 
wat Jezus heeft bedoeld, dichtbij en ver weg. Hierbij 
willen we de kerkelijke gemeente ook betrekken bij 
haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd 
door mee te leven met, financiële steun te geven aan 
en solidair te zijn met alle mensen, die dat nodig 
hebben.  

Centraal thema in het Beleidsplan 2016-2020 van de Ontmoetingskerk is dat de rol van de 
kerk in de samenleving in de toekomst anders ingevuld moet worden, meer gericht op de 
zorgzame kerk. De diaconie pakt dit op d.m.v. het verbreden van de activiteiten, waarbij het 
accent nadrukkelijker komt te liggen op de taken die voortkomen uit de vermindering van zorg 
vanuit de overheid: de zorgzame kerk.  

De diaconie en ZWO willen zich inzetten voor de naaste en de kerkelijke gemeente betrekken 
bij dit omzien naar onze medemens binnen en buiten Europa. De diaconie is 
medeverantwoordelijk voor een goed verloop van een aantal activiteiten tijdens de 
kerkdiensten.  

De diaconie wil blijven zorgen voor mensen binnen de kerk, maar daarnaast ook meer 
aandacht schenken aan mensen buiten de kerk, niet door letterlijk de markt op te gaan maar 
door mensen nieuwsgierig te maken door diverse activiteiten. Sterk punt in onze gemeente is 
het omzien naar elkaar, bijvoorbeeld door het sturen van kaarten naar zieke gemeenteleden. 
We zullen dit omzien naar elkaar blijven stimuleren.  

Hierbij zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:  

 Mensen en overheden blijvend aanspreken op misstanden en aansporen tot 
verandering.  

 Nader invulling geven aan het aspect zorgzame kerk in het kader van verminderde 
bijdragen van de overheid aan zorg.  

 Uitvoeren van de jaarlijkse bloemengroet voor 80+-ers  
 Verantwoordelijkheid dragen voor de "kerkauto".  
 Deelname aan de landelijke Diaconale Dag.  
 Mede organiseren en uitvoeren van het ‘40-dagen project'.  
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Vervolg aandachtspunten: 
 

 Diaconale vertegenwoordiging in kerkdiensten.  
 Organiseren en uitvoeren van collecten en het informeren van de gemeente over 

collectedoelen.  
 Verantwoordelijkheid dragen voor voorbereiding en (gezamenlijke) uitvoering van de 

Maaltijd van de Heer in onze kerk, Hofje Wendakker en Brinkhoven.  
 Beheren van de diaconale gelden en zorg dragen voor de afdracht van het diaconaal 

quotum.  
 Publicaties in het Ontmoetingsblad.  
 Stichting Leergeld NoordVeluwe 
 Eetcafé.  
 Het vergroten van de betrokkenheid van de jeugd bij de diaconie. 
 Binnen het IDO de samenwerking van de diaconieën van de verschillende kerken 

nastreven.  
 Invulling van de zondagen (kerkdiensten) van het Werelddiaconaat.  
 Het geven van voorlichting en het opzetten van gemeenteactiviteiten, gericht op 

bewustwording van de nood in de wereld.  
 Geldwerving voor projecten die door Kerk in Actie worden ondersteund. 

 
 
 


