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1. Diaconale uitganspunten 
  

De missie van ons diaconaat is:  
- Het helpen waar geen helper is, en stem te geven aan hen die geen stem 

hebben.  
- Het bewustmaken en het activeren van de gemeente met betrekking tot haar 

diaconale roeping dichtbij en ver weg. 
 

Dit willen wij bereiken door middel van de volgende doelstellingen: 
 

- De diaconie en de gemeente in te zetten voor wie lijden door ziekte, armoede, 
onrecht (en) achterstelling en bijstaan in het zoeken naar vertroosting en 
gerechtigheid. 

- Het nemen of ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van het 
algemeen maatschappelijk welzijn. 

- (Het) waarnodig het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de gerechtigheid. 

- Het uitvoeren van taken tijdens de Erediensten, conform de richtlijnen in de 
Kerkorde.  
 

2. Organisatie 
 

College van diakenen 
De Ark-gemeente vormt samen met de Dorpskerk-gemeente de Gefedereerde 
gemeente Schiedam Kethel. Daarnaast is de Ark-gemeente onderdeel van de 
Protestantse Gemeente Schiedam, samen met de Grote Kerk-gemeente en de 
Vaste Burg-gemeente. De diaconie van de Ark is daarmee onderdeel van het 
College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Schiedam. 
De diaconie van de Dorpskerk opereert volledig zelfstandig. 

 
Om te voldoen aan onderstaande taken en het invullen van de benodigde 
vertegenwoordigingen is een streefbezetting gewenst van: 
5 diakenen voor de Dorpskerk en 5 diakenen voor de Ark 
In beide diaconieën fungeert 1 diaken als coördinator. 
Omdat de diaconie van de Dorpskerk zelfstandig opereert, heeft zij ook een 
eigen administrateur. 

  
Door een krimpend ledental en gemeenteleden die zich niet willen binden voor 
een grote en verantwoordelijke taak als diaken is de optimale bezetting de 
afgelopen paar jaar niet haalbaar. Dit kan gevolgen hebben op de uit te voeren 
taken en vertegenwoordigingen. 
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3. De diaconie en onze omgeving 

3.1. Functioneren binnen de eigen kerkdienst 

Binnen de kerkdienst zijn er verschillende activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van de diaconie vallen: 
 
- Ambtelijke vertegenwoordiging in de wekelijkse kerkdienst waaronder de 

pastorale avonddienst 
- Het inzamelen van de gaven van de gemeente 
- De avondmaalsviering 
- De bloemen en aandachtkaarten in de kerk 
- Verzorgen van de jaarlijkse oogstdienst  
- Autodienst 

 
3.2. Functioneren binnen onze kerkelijke gemeente 

Diaconale taken binnen de eigen kerkelijke gemeente zijn: 
- Dienen aan Tafel binnen de eredienst en het Zorgcentrum Harg/Spaland 
- Omzien naar onze naaste in de ruimste zin van het woord met inbegrip van 

het verwijzen naar overheidsinstanties t.b.v. het verkrijgen van de (wettelijke) 
financiële ondersteuning 

- Verlenen van financiële steun. Dit kan door schenking van goederen, een 
eenmalige of periodieke gift. Ook behoort het verstrekken van een diaconale 
lening tot de mogelijkheden. De gekozen vorm is sterk afhankelijk van de 
persoonlijke situatie en/of omstandigheden. Dit kan bij voorbeeld ook bestaan 
uit het coachen op het gebied van huishouden en boekhouding bij voorbeeld. 

- Het motiveren van gemeenteleden om diaconaal bewust actief te blijven/ 
worden. Voorbeeld: de wekelijkse bloemengroet na de kerkdienst, inzet 
Roosevelthuis, het uitdelen van fruit door gemeenteleden en jeugd na de 
oogstdienst e.d. 

- Via de werkgroep ZWO de gemeente bewust maken voor diaconale projecten 
van Kerk In Actie in andere werelddelen 

- Zorgdragen voor de inzameling, beheer en de besteding (jaarlijks 
collecterooster) van diaconale gelden (w.o. Kerk in actie) 

- Actieve communicatie over de bestemming van collectes, mede ter 
bevordering van het diaconaal bewustzijn van de gemeente.  

- Aandragen en inschrijven van kandidaten voor de vakantieweek voor ouderen 
en gehandicapten.  

- Verzorgen van diverse kaartenacties, met name in de zomervakantie, voor bij 
voorbeeld thuisblijvende ouderen.  

 
3.3. Functioneren binnen de gemeente Schiedam en daarbuiten 

De activiteiten van de diaconie binnen de gemeente Schiedam en daarbuiten zijn 
gericht op die groep mensen die aan de rand van de samenleving staat. Voor die 
groep geldt “helpen waar geen helper is”. De verwachting is dat deze groep 
mensen de komende jaren alleen maar groter zal worden. 
De volgende activiteiten worden uitgevoerd: 
- Ondersteuning voedselbank door regelmatige collectes te houden, en het 

regelmatig inzamelen van houdbare voedingsmiddelen in de kerk en bij de 
plaatselijke supermarkten. 

- Verlenen van financiële ondersteuning zoals vermeld onder 3.2. 
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4. Commissies en deelname aan plaatselijke, regionale en landelijke organisaties  
Om de taken vermeld onder hoofdstuk 3 te kunnen uitvoeren is de diaconie 
vertegenwoordigd in diverse commissies en organisaties. 
 
 
 
4.1. Binnen de kerkelijke gemeente 

4.1.1. Kerkenraad Gefedereerde Gemeente Schiedam-Kethel 
De beide diaconieën maken onderdeel uit van de kerkenraad van de 
Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel. Uit dien hoofde worden de 
vergaderingen actief bezocht door alle diaken. 

4.1.2. Diaconie Noord 
De diaconie vergadert nog per kerk apart. De onderlinge uitwisseling 
gebeurt via de coördinatoren. 
Ter versterking van de onderlinge band en ter bevordering van een 
gezamenlijke aanpak is het streven om minimaal 2x per jaar gezamenlijk 
te vergaderen.  

4.1.3. College van diaken Protestantse Gemeente Schiedam 
De diaconie van De Ark is onderdeel van het College van Diakenen en 
woont haar vergaderingen bij. Eén diaken van De Ark is vertegenwoordigd 
in het Moderamen van dit college. 
Eén keer per jaar vergadert het college gezamenlijk met de diaconie van 
de Dorpskerk. 
Diverse activiteiten worden afgestemd met de diaconie van de Dorpskerk. 
Tevens wordt het jaarlijkse collecterooster gezamenlijk opgesteld. 

4.1.4. Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Schiedam 
Vanuit de diaconie van de Ark heeft één diaken zitting in de vergadering 
van de Algemene Kerkenraad. 

4.1.5. Werkgroep ZWO 
De ZWO-werkgroep is een zelfstandige commissie met een eigen budget 
onder de vleugels van de Diaconie. Tenminste één diaken is lid van deze 
commissie.  

4.1.6. Commissie Liturgie en Eredienst 
Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van alle zaken rond 
de eredienst. In deze commissie is een diaken vertegenwoordigd. 

4.1.7. Vakantiecommissie Diaconie 
De vakantiecommissie is een commissie van de diaconie. Zij regelt onder 
andere vakanties voor wie niet meer zelfstandig op vakantie kunnen. De 
vakanties kunnen gaan naar het Roosevelthuis in Doorn, de Werelt in 
Lunteren of een locatie die door de diaconie van Vlaardingen wordt 
aangedragen. Met deze diaconie wordt nauw samengewerkt.  

4.1.8. Autodienst 
Diegenen die niet zelfstandig de kerkdienst in de Ark kunnen bezoeken, 
kunnen een beroep doen op de autodienst. Deze dienst wordt 
gecoördineerd door de diaconie van de Ark. 

4.1.9. Kerktelefoon 
Kan men om gezondheidsredenen de reguliere kerkdienst niet meer 
bezoeken, dan is de kerktelefoon een oplossing om de kerkdienst thuis te 
kunnen meemaken. De aanvraag van de kerktelefoon loopt via de 
diaconie. 
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4.2. Plaatselijke Organisaties waarin wordt geparticipeerd en/of waaraan 
financiële steun verleend 

 
4.2.1. Inloophuis de Weerklank 

Dit inloophuis is een open ontmoetingsplek voor bewoners in Schiedam-
Noord. Het inloophuis is een initiatief van de Protestantse en Rooms-
Katholieke kerken in Schiedam-Noord. Beiden Diaconieën verlenen aan 
het inloophuis financiële steun. 

4.2.2. Raad van Kerken Schiedam 
Er is geen vaste vertegenwoordiging vanuit de diaconie naar de Raad van 
kerken. Indien nodig worden de diaconieën geconsulteerd of om hun 
mening gevraagd. 

4.2.3. Zorgcentrum De Harg Spaland 
Zorgcentrum De Harg-Spaland is onderdeel van de Frankenlandgroep. 
Zorgcentrum De Harg-Spaland heeft een protestants-christelijke signatuur. 
Uit dien hoofde vinden vanuit de diaconie de volgende activiteiten plaats: 

1. Assistentie bij weeksluitingen en/of vieringen van Schift en Tafel 
2. Participatie in de identiteitscommissie (vanuit de Ark) 

 
4.3. Regionale en landelijke organisaties waaraan wordt deelgenomen. 

 
4.3.1. Roosevelthuis 

De diaconie ondersteunt de organisatie van de vakantieweken in het 
Roosevelthuis voor ouderen en gehandicapten. De diaconie draagt 
hiervoor kandidaten aan, ondersteund desgevraagd financieel, zowel aan 
de organisatie als aan de individuele vakantieganger. 

4.3.2. Oikocredit Nederland 
Dit fonds verschaft leningen aan groepen en achtergestelde mensen in 
ontwikkelingslanden die bij banken niet voor krediet in aanmerking komen. 
De Diaconie ondersteunt dit werk financieel. 

4.3.3. Sam`s Kledingactie 
Jaarlijks vindt er een kleding inzamelingsactie plaats waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan projecten van de Stichting Mensen in 
Nood. De Diaconie vervult in deze de “trekkersrol”  

4.3.4. Classis 
Eén diaken is vanuit de Gefedereerde Gemeente Schiedam Noord-Kethel 
vertegenwoordigd in de Classis en woont de vergaderingen van de classis 
bij.  

 
 

5. Communicatie en informatie 
Op verschillende manieren houdt de diaconie de gemeenteleden en andere 
geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten. Dit gebeurt door middel van: 

 Diaconale berichten via Schiedams Kerknieuws en Zondagsbrief 

 Afkondiging tijdens eredienst m.b.t. bestemming collectes 

 Ter inzage aanbieden van de Jaarrekening Diaconie 

 Informatie op de Schiedamse PKN site 
 
6. Vorming en Toerusting 
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De diakenen zijn geabonneerd op het blad Diakonia. Van het Protestants Landelijk 
Dienstencentrum ontvangt de Diaconie informatie over cursussen en bijeenkomsten. 
Kerkinactie verstrekt maandelijks informatie via een Nieuwsbrief. 
Deelname aan cursussen en bijeenkomsten wordt gestimuleerd. 
 

 
7. Financieel Beleid 

De diaconie van de Dorpskerk functioneert financieel zelfstandig. Inkomsten en 
uitgaven worden volledig door hen beheerd. 
De diaconie van de Ark functioneert financieel als onderdeel van het College van 
diakenen van de PG Schiedam. Inkomsten en uitgaven worden door het College van 
Diakenen beheerd. 
Inkomsten worden gegenereerd uit: 

- Vrijwillige bijdragen van de leden van de kerk 
- Rente van verantwoorde beleggingen 
- Inkomsten uit collectes 

Met het kapitaal van de diaconieën worden voornamelijk diaconale projecten 
gefinancierd. Dit gebeurt op de volgende manieren: 

- door de rente van het kapitaal aan diaconale instellingen te schenken 
- door een lening tegen lage rente te verschaffen of een renteloze lening aan 

natuurlijke personen of diaconale instanties. 
- Door giften te verstrekken in natura of geld 

 
8. Algemeen 

De Diaconie is zich er van bewust, mede veroorzaakt door dit beleidsplan, dat het 
uitvoeren van alle Diaconie gerelateerde taken veel werk met zich meebrengt, zowel 
door bestaande als wel door nieuwe taken. Daarom blijft het wenselijk om voor 
specifieke taken, vakdiakenen of diakenen met een speciale opdracht, aan te 
stellen. 
De diaconie ziet het krimpende aantal diakenen als een knelpunt in het continueren 
van het takenpakket.  

 
9. Toekomstvisie, doorontwikkeling en prioriteit 
 

2015 ev. Continuering en borging van alle genoemde diaconale activiteiten 
2015- 2016 Bepalen welke activiteiten, in verband met de afname van het 

aantal diakenen, samen met de diaconie van Stad kunnen worden 
opgepakt. Hierbij kan gedacht worden aan de diaconale bijdrage 
voor het detentiecentrum bij Zestienhoven, de acties voor de 
Voedselbank en het inschrijven van mensen voor de  
vakantieweken en  het Roosevelthuis, Sam`s Kledingactie.  

2016 Visievorming over de gemeente meer te betrekken bij het 
diaconaat. Zowel financieel als praktisch. 

2015-2020 Het uitbreiden van de expertise omtrent financiële ondersteuning en 
onderzoeken welke toerustingsmogelijkheden daarvoor zijn.  
Continuering jeugddiaconaat door bij voorbeeld de jeugd te blijven 
betrekken bij de oogstdienst en daarbij te zoeken naar 
samenwerkingsverbanden bij meerdere (ouderen)-instellingen. 
Ook kan de jeugd meer betrokken worden bij de kaartenacties. 
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10. Wervingsvoorstel 
Om de capaciteit van de diaconie op peil te houden wordt het voldoende 
voorgesteld: 

- Proactief benaderen van gemeenteleden voor uitvoering van (deel)activiteiten 
waarbij de formele status van diaken niet vereist is 

- Werving van nieuwe diakenen laten verlopen als onderdeel van jaarlijks 
wervingsproces voor ambtsdragers. Nadrukkelijk appel doen op de 
verantwoordelijkheid van gemeenteleden als geheel. Tevens benoemen 
welke taken er niet meer uitgevoerd kunnen worden als er geen aanvulling 
komt! 

  


