Versie 23 april 2016
Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente Assen
2017-2021.
“Een zorgzame kerk”
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1. Inleiding – wat doet de diaconie en wat beweegt ons ?
In Mattheus 25 vertelt Jezus aan Zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in
nood. Jezus zegt: “Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, had dorst en jullie gaven Mij te drinken,
was een vreemdeling en jullie namen Mij op, was naakt en jullie kleedden Mij, was ziek en jullie
bezochten Mij, zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe”. Daarna legt Hij uit: “Alles wat jullie
hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor
Mij gedaan!”
In de kerkorde zijn aan de diakenen de volgende taken opgedragen:
 De kerkelijke gemeente oproepen tot diaconaal werk en het organiseren van het diaconaal
werk in de gemeente
 Helpen waar geen helper is
 Het regelen van de diaconale vermogensrechtelijke aangelegenheden
 Het inzamelen en het uitdelen van giften
 Het delen van brood en wijn tijdens de avondmaal diensten
Daarnaast organiseert de diaconie missionair werk vanuit de gemeente naar buiten toe.
Naast het ‘doen’ vinden wij het binnen de diaconie net zo belangrijk om er te zijn voor de ander,
door te luisteren en gewoon naast iemand te gaan staan. In het dienen van onze naaste ontmoeten
en dienen we immers onze Heer. En een ontmoeting met Hem inspireert. De Protestantse Gemeente
Assen (PGA) kent een centrale diaconie, dat is het College van Diakenen, (CvD) en drie wijkdiaconieën
(Vredenoord, de Drieklank en de Jozefkerk).
Met dit beleidsplan geven we aan waar we als diaconie van de PGA op dit moment staan en waar we
de komende tijd aandacht aan willen besteden. Belangrijk punt is en blijft dat we met elkaar willen
werken aan een zorgzame kerk. Vanuit de opdracht die Jezus ons gegeven heeft willen we proberen
te helpen waar geen helper is en willen we vertellen over de liefde en de kracht van Jezus Christus,
Zijn Vader en de Heilige Geest.
Veel werk wordt gedaan door de drie wijkdiaconieën. Zij hebben, naast een uitvoerende taak, ook
een belangrijke signalerende taak. De centrale diaconie zal waar nodig coördineren en geld
beschikbaar stellen.
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Kledingacties, Jeugdfiliaal, aandacht voor Kerk in Actie, Amnesty International, Vakantiegeld samen
delen, extra aandacht voor ouderen, Vaartweek, kerstpakkettenactie, voedselbank, eetprojecten
(waaronder de Samaritaan), kanskaartactie van het Diaconaal Platform Assen (DPA) zijn enkele
voorbeelden van diaconale taken

2. De zorg voor elkaar
Hierbij denken we in de eerste plaats aan de medemensen binnen de kerk. Binnen kerken ontstaan
netwerken van mensen. Diverse initiatieven, bij voorbeeld hulpacties, brengen mensen met een
gezamenlijk doel en gezamenlijke interesses bij elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte gemeenschap
met een grote betrokkenheid op de ander, waarbinnen een positieve sociale controle ervoor kan
zorgen dat eenzaamheid en armoede vroegtijdig gesignaleerd worden en misschien zelfs opgelost
voordat het probleem te groot wordt. Verder is het van groot belang om de kerkmensen te
behouden voor de kerk. Hier is een overlap met de taken van het pastoraat. Veel contacten vinden
plaats zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Daarnaast zijn er ook zichtbare activiteiten
zoals bijeenkomsten voor ouderen, het mee organiseren van de zogenaamde Vaartweek
(vakantieweek voor mensen die door ziekte, handicap of hoge leeftijd niet meer zelfstandig op
vakantie kunnen), samen eten en vele andere. Al deze activiteiten vergroten de saamhorigheid.
Beleidsvoornemen:
We willen “blijven omzien naar elkaar”.
 Bestaande en nieuwe initiatieven zullen waar mogelijk van harte worden ondersteund.
Met regelmaat zullen we nagaan of we voldoende contacten met de leden onderhouden en
op welke wijze we dit eventueel kunnen verbeteren, met als voornaamste doel om er te zijn
op het moment dat het nodig is.
 Het voorkomen van eenzaamheid en het bereiken van mensen die eenzaam zijn vormen
belangrijke aandachtspunten. Met regelmaat gaan we na wat er gerealiseerd is en wat we
de komende periode gaan doen.
 Armoedeproblematiek en alles wat daarmee samenhangt heeft blijvend aandacht binnen
onze organisatie. Daartoe zal de diaconie blijven samenwerken met de Stichting Budget
Support. (zie ook punt 3)

3. De zorg voor de ander
In een iets groter verband is het de taak van kerken, en dan met name van diaconieën, om om te zien
naar medemensen buiten de kerk. Daarmee bedoelen we vooral mensen in Assen die geen lid zijn
van onze kerk, en die tussen wal en schip dreigen te raken. Denk aan sociaal zwakkeren, ouderen,
mensen die rond de armoedegrens leven, eenzame mensen en de grote groepen ontheemden die in
Assen geplaatst zullen worden. Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld, vanuit de kerken, via het
samenwerkingsverband DPA (Diaconaal Platform Assen). Doel is om inzicht te krijgen in de noden
die er zijn, en te blijven helpen waar dat mogelijk is. De diaconie zal zich daarbij vooral richten op
signaleren, op kortdurende hulp en het doorverwijzen naar officiële instanties. De diaconie werkt,
als het gaat om de medemens met financiële problemen, nauw samen met de Stichting Budget
Support. De tendens is dat veel zorgtaken worden overgeheveld naar de burgerlijke gemeenten.
Daarom is het voor de diaconie van belang om (middels het samenwerkingsverband DPA) contact te
onderhouden met de burgerlijke gemeente Assen.
De diaconie wil diaconale hulp geven aan de vluchtelingen die in Assen worden gehuisvest. In dat
kader wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de diaconieën van andere kerkgenootschappen. De
samenwerking verloopt niet via het DPA, maar via de organisatie “Present voor Vluchtelingen”.
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Daarnaast zijn er diverse andere initiatieven en samenwerkingsverbanden, zoals vakantiegeld samen
delen, kerstpakketten acties, kanskaartenacties, samenwerking met HUB (Humanitas
thuisadministraties, Uitkeringsgerechtigdenberaad en Budget Support), voedselbank en vele andere.
Beleidsvoornemen:
De diaconie wil, als het gaat om zorg voor de ander, oog en oor zijn en kortdurende projecten
steunen, organiseren en helpen uitvoeren. Daarnaast tezamen met diaconieën van andere kerken de
krachten bundelen om samen gesprekspartner zijn richting burgerlijke gemeente.
 De samenwerking met het DPA wordt gecontinueerd en versterkt. De diaconie wil deel uit
blijven maken van het DPA. Eén lid van het moderamen van het CvD zal, indien mogelijk,
zitting hebben in het DPA.
 De PGA zal middels het DPA de contacten met de burgerlijke gemeente Assen intensiveren,
met als doel samen met DPA gesprekspartner te zijn voor de door de burgerlijke gemeente
uit te voeren zorgtaken.
 De diaconie blijft samenwerken met de Stichting Budget Support en zal deze organisatie
financieel blijven ondersteunen.

4. Commissies.
Onder de diaconie vallen een viertal commissies, te weten:
1. Missionair Beraad
Het Missionair Beraad (MB) is de commissie die tot doel heeft missionaire activiteiten binnen
de PGA te ondersteunen en te stimuleren. Hiervoor is een eigen budget beschikbaar binnen
de begroting van het CvD. Subsidieverzoeken kunnen worden ingediend door wijkgemeenten
of door projectgroepen binnen de PGA. Deze worden beoordeeld volgens een aantal criteria,
met name of het een missionaire activiteit betreft (dus gericht op niet-kerkleden,
belangstellenden buiten de kring van kerkbetrokkenen). Eveneens kunnen er van buiten de
PGA subsidieverzoeken worden ingediend.
Het MB heeft een eigen verantwoordelijkheid om zijn begroting te beheren, in afstemming
met het CvD, waaraan verantwoording wordt afgelegd. Daarnaast kunnen wijkgemeenten
desgewenst een beroep doen op het MB om actief mee te denken over missionair
gemeente-zijn op wijkniveau.
In de komende beleidsperiode heeft het MB de volgende doelstellingen:
 Bestaande en jaarlijks terugkerende activiteiten evalueren en waar nodig aanpassen
 Nieuwe initiatieven initiëren en ondersteunen
 Uitgaven (vooral ook de vaste uitgaven) kritisch beoordelen.
2. Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
Het doel van de commissie ZWO is enerzijds het bewust maken van de wijkgemeenten van
haar persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid inzake ZWO, en anderzijds
het aanbieden van concrete mogelijkheden om die verantwoordelijkheid, zowel als
wijkgemeente alsook individueel, gestalte te geven.
3. De commissie Kerkomroep.
De commissie Kerkomroep draagt zorg voor de mogelijkheid om kerkdiensten te beluisteren,
vooral via internet, van kerken door het hele land. Het doel is om mensen die door ziekte of
hoge leeftijd geen kerkdiensten meer kunnen bezoeken, bij de kerk te blijven betrekken.
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4. De vakantiecommissie “de Vaart”.
De vakantiecommissie “de Vaart” heeft als doelstelling om vakantieweken mogelijk te maken
voor mensen die door ziekte, handicap of hoge leeftijd niet meer zelfstandig op vakantie
kunnen.
Beleidsvoornemen:
 De diaconie wil het huidige beleid continueren en nieuwe ontwikkelingen stimuleren.

5. Kerk en Wereld.
Door alle Asser kerken is in het verleden geparticipeerd in diverse initiatieven die gericht zijn op de
medemens veraf. Kerk in Actie, ZWO en Amnesty International zijn daar enkele voorbeelden van.
Deze activiteiten zullen we blijven ondersteunen.
Duurzaamheid vinden we belangrijk. Nog niet alle kerken zijn Fair Trade kerken. Dit heeft blijvend
onze aandacht. Ook projecten waarin door de jeugd wordt geparticipeerd, zoals World Servants en
diverse kortlopende sponsoracties zullen we waar mogelijk en nodig, blijven stimuleren en
faciliteren. De verkoop van wereldwinkel producten door de jeugd op zondagochtend aansluitend
aan de kerkdienst, Jeugdfiliaal genaamd, zal zo mogelijk worden uitgebreid naar alle Asser kerken.
Doel van dit alles is om de betrokkenheid van de kerkleden naar de verre naaste te vergroten en zo
de diaconale roeping, ook voor de komende generaties, handen en voeten te geven.
Beleidsvoornemens:
 De diaconie zal, als het gaat om de medemens ver weg en in nood, vooral blijven
samenwerken met Kerk in Actie.
 De diaconie zal plaatselijke initiatieven blijven ondersteunen, zoals initiatieven om mee te
doen met World Servants en Jeugdfiliaal.
 De diaconie zal aandacht blijven besteden aan duurzaamheid.

6. Financiën.
Op het gebied van de financiën willen we het huidige beleid voortzetten. We blijven het vermogen zo
beheren dat acute nood gelenigd kan worden en we structurele, vaste uitgaven kunnen doen. Dit
vereist een zorgvuldige afweging van uitgaven. Verder zullen we aandacht blijven besteden aan het
werven van inkomsten. De teruglopende inkomsten van Actie Kerkbalans hebben onze aandacht.
Initiatieven van alle kanten om hier verbetering te bewerkstellingen volgen we op de voet. Gedacht
wordt aan het bewustmaken van jongeren van hun verantwoordelijkheid naar de kerk toe.
Beleidsvoornemens:
 Het huidige beleid ten aanzien van reguliere diaconale en missionaire taken wordt
voortgezet. Vanuit de opbrengsten van Actie Kerkbalans, met als bestemming “diaconaat
dichtbij” zullen de bijbehorende uitgaven worden gefinancierd. De opbrengsten van de Actie
Kerkbalans met als bestemming “diaconaat veraf” zullen zoals gebruikelijk worden
afgedragen aan de overkoepelende landelijke PKN organisatie Kerk in Actie.
 Extra structurele en eenmalige uitgaven zullen, waar nodig, worden gedaan teneinde het
diaconale en missionaire werk in Assen en omgeving extra te stimuleren. Waar mogelijk
ondersteunen we initiatieven die kunnen leiden tot een betere bewustwording van financiële
verantwoordelijkheid en daarmee een hogere opbrengst van de Actie Kerkbalans.
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7. Personeel
De diaconie heeft formeel geen personeel in dienst (personeel is in dienst van de PGA). Omdat
diaconale gelden ten dele worden besteed aan medewerkers die zich bezig houden met diaconaal en
missionair werk - in het bijzonder ouderenwerk en jeugdwerk - onderhoudt de diaconie nauwe
contacten met deze medewerkers. De diaconie is weliswaar niet formeel, maar wel materieel
werkgever van de diaconaal jeugd- en missionair werker. Het moderamen van de diaconie heeft ten
minste 2 keer per jaar een functionerings- of voortgangsgesprek met deze medewerker. Ook draagt
de diaconie financieel bij aan de diaconale predikant.(de stadspredikant)
Beleidsvoornemens:
Het huidige personeelsbeleid zal worden voortgezet.
---------------------------------------------------Besproken en vastgesteld in de vergadering van het College van Diakenen van april 2016.
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