
Beleidsplan  Diaconie 2015-2019    De Zorgzame Kerk 
 
1. Algemeen 
 
1.1. Inleiding 
In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten en doelstellingen van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD) opgenomen. Het geeft richting aan het 
denken en aan het concrete werk van de Diaconie. Het beleidsplan heeft een 
tweeledige functie: 
Intern 
Het beleidsplan maakt duidelijk waar de diaconie de komende jaren haar focus op wil 
leggen. Welke plek de Diaconie in de Proeftuin wil hebben en hoe ze dat denkt te 
realiseren. 
Extern 
Met het op het beleidsplan gebaseerde Werkplan legt de Diaconie jaarlijks 
verantwoording af over de besteding van de aan haar toevertrouwde middelen en 
krijgen derden (o.a. de kerkenraad) een goed inzicht in het werk van de Diaconie. 
 
1.2. Uitgangspunt 
In haar streven naar een betere samenleving vindt de Diaconie het van essentieel 
belang betekenisvol in de Doetinchemse samenleving aanwezig te zijn. Zij wil, vanuit 
haar christelijke inspiratie, actief bijdragen aan het verbeteren van de situatie van 
mensen die in de knel zitten of maatschappelijk zijn gemarginaliseerd. Daarnaast wil 
ze via  ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en Kerk in 
Actie (KIA) verbonden blijven met de medemens in Nederland en in de wereld. De 
Diaconie hecht aan een wisselwerking tussen wat er in de kerk gebeurt en wat er in 
de samenleving gaande is. Met aandacht en zorg, met raad en daad wil de Diaconie 
fungeren als handen en voeten van de kerk voor gemeenteleden, maar ook voor 
niet-gemeenteleden. Zij wil een kritische stem zijn in de kerk, maar ook daarbuiten. 
Diaconie betekent voor heel de gemeente: jezelf dienstbaar opstellen voor mensen in 
nood. De Diaconie wil de PGD daartoe inspireren. 
 
1.3. Doelstellingen 
De Diaconie wil: 

• de kerk betekenisvol aanwezig laten zijn in de samenleving (o.a. door te 
helpen waar geen helper is, door te delen met anderen en door het inzetten 
van een groot aantal diaconale werkers en coördinatoren, 

• de onderlinge solidariteit en acties die hierop zijn gericht, bevorderen, zowel 
binnen als buiten de kerk (o.a. door ondersteuning van de Voedselbank, 
Kledingbank, door armoedebestrijding, door te reageren op maatschappelijke 
ontwikkelingen en door solidariteit met andere religieuze e 
levensbeschouwelijke organisaties in Doetinchem zoals vertegenwoordigd in 
WORLD, 

• de PGD inspireren tot een dienstbare opstelling aan de (verre) naaste, 

• duurzaam omgaan met de schepping (o.a. door Fair Trade en Fair Finance) 
en de PGD hier toe op te roepen en hierbij te betrekken 

 
1.4. Aanpak 
Om deze doelstellingen te realiseren, stelt de Diaconie in haar beleidsplan 2015-
2019  vier aandachtsgebieden centraal die gebaseerd zijn op het landelijke thema 
“de Zorgzame Kerk”.: 

1. Kerk als schakel, als laagdrempelige ontmoetingsplek 



2. Kerk als knooppunt levensvragen 
3. Kerk en zorgmaatjes 
4.  Kerk die werkt aan lokale diaconale netwerken 

 
2. De Zorgzame kerk 
 
2.1. Terugblik en vooruitblik 
De afgelopen beleidsperiode 2009-2014 is het een en ander gerealiseerd vanuit de 
diaconie. Door de herstructurering van taken binnen de PGD is sinds een aantal 
jaren sprake van een centrale Diaconie PGD. Door deze herstructurering is de 
verbinding met de tot voorheen aan de vierplek verbonden diaconaat bestuurlijk los 
komen te staan. Veelal werden de diaconale taken uitgevoerd door de diaken vanuit 
hun eigen gepassioneerdheid met het werk. Afstemming en verbondenheid met 
elkaar was er echter onvoldoende. In de nieuwe beleidsperiode zal aandacht zijn 
voor: 
 

• Teambuilding en samenwerking 

• Inventarisatie taken en bezetting Diaconie PGD zowel lokaal als boven lokaal 

• Pr en communicatie 
 
Met de inzet van het nieuwe beleidsplan wil de Diaconie werken aan vertrouwen, 
verbinding en vernieuwing om daarmee het Diaconaat weer midden in de Proeftuin 
van de PGD te laten functioneren. Het College van Diakenen van de PGD wil  graag 
in haar beleidsplan aansluiten bij de landelijke lijn van de Protestantse Kerk/Kerk in 
Actie: het project Zorgzame Kerk.  
 
2.2. De Zorgzame Kerk 
 
Er vindt momenteel een omslag plaats van “zorgen voor” vanuit de overheid naar een 
samenleving waarin de “eigen kracht” van burgers en hun sociale netwerk centraal 
staat. Doordat deze kanteling gelijk op gaat met de economische crisis, dreigen 
mensen in nood te komen door gebrek aan zorg of overbelasting. Er doen zich 
gelukkig ook mogelijkheden voor om te werken aan een samenleving waarin mensen 
meer op elkaar betrokken zijn. Dat betekent ook voor de kerken een herbezinning op 
hun rol in de samenleving. Al sinds hun oorsprong spelen kerken een belangrijke rol 
in het gestalte geven van informele zorg en zorgzaamheid. Onder de “zorgzame 
kerk” verstaan we: Als kerkelijke gemeenschap zorgzaam zijn voor hen die 
zorgafhankelijk zijn binnen en buiten de kerk. 
 
2.2.1. Kerk als schakel, als laagdrempelige ontmoetingsplek 
 
Inzetten van de kerk als laagdrempelige ontmoetingsplek vanuit de herbezinning op 
de kerk als gebouw. Te denken valt aan laagdrempelige opvang/dagbesteding voor 
mensen die geen aanspraak meer kunnen maken op een plek in een door de 
overheid gefinancierde dagbesteding. Ook valt te denken aan het inzetten van het 
kerkgebouw als plek waar nieuwe netwerken vorm krijgen en combinaties ontstaan 
tussen  “bondgenoten” in de wijk waar het “omzien naar elkaar” concreet en in 
pastorale zin vorm krijgt. Daarmee krijgt het kerkgebouw een nieuwe dimensie als 
centrale ontmoetingsplek voor de wijk m.b.t activiteiten op het vlak van formele en 
informele zorg en het versterken van de lokale gemeenschap.  
 
2.2.2. Kerk als knooppunt levensvragen 



 
Aandacht is hierbij voor mensen met hun levensvragen. In deze tijd vraagt dat 
nieuwe vormen en nieuwe verbindingen. Hierbij werken diaconaat en pastoraat hand 
in hand. Dat kan zijn via een open aanbod voor de wijk zoals lotgenotencontacten. 
De Slangenburg heeft onlangs een activiteit opgezet rondom zingeving en 
spiritualiteit. Voor mensen die beperkt mobiel zijn of zich vanuit een zekere 
anonimiteit willen verbinden kan gedacht worden aan het inzetten van digitale 
middelen. Hierbij is het van belang om na te gaan hoe de PGD daarin kan 
samenwerken met andere partijen en levensbeschouwelijke richtingen. 
 
2.2.3. Kerk en zorgmaatjes 
 
Naar elkaar omzien is een unieke kracht van de kerk. Zorgmaatjes ondersteunen 
mensen die door ziekte of handicap niet meer zelfstandig uit huis komen. 
Zorgmaatjes helpen eraan mee dat deze mensen een netwerk opbouwen  van 
wijkbewoners op wie ze kunnen terugvallen. Zo kunnen e toch meedoen aan de 
samenleving. Bovendien ontstaat op deze wijze netwerken in de wijk waarin 
vrijwilligers en zorg-beroepskrachten samenwerken. 
Hierbij gaat het heel concreet om  
 
2.2.4. Kerk die werkt aan lokale diaconale netwerken 
 
Nu de overgang van de verzorgingsstaat naar participatiesamenleving de burgerlijke 
gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt, wordt de rol van de Diaconie 
steviger. Zij krijgt de taak om de signaalfunctie ter harte te nemen en waar zij kan op 
te komen voor hen die zorgafhankelijk zijn van de burgerlijke gemeente. Krijgen 
mensen de zorg die zij nodig hebben? Krijgen de mensen die heel direct te maken 
hebben met veranderingen in de zorg, zoals mensen met en verstandelijke, 
psychische of lichamelijke beperking toch de begeleiding die zij nodig hebben? 
Wordt er teveel gevraagd van vrijwilligers als zij ook ingezet worden bij mensen met 
een zware zorgtaak? Deze belangbehartiging kan plaatsvinden via de deelname aan 
diaconale netwerken of platvorm. 
 

4.Projectmatige aanpak 
 
Aangezien we in de nieuwe beleidsperiode voor een nieuwe aanpak van het 
diaconaat kiezen lijkt een projectmatige werkwijze, waarbij diakenen datgene doen 
waar ze goed in zijn, de meest geëigende voor de komende periode. Het streven is 
erop gericht om elke projectgroep te voorzien van een coördinator. 
 
Projectgroep: Voorlichting, informatie en communicatie 
 

• Maandelijks wordt in de Ontmoeting verslag gedaan over diverse diaconale 
zaken en wordt voorlichting gegeven. 

• Presentatie over diaconaal onderwerp tijdens gemeenteavond ( x per jaar) 

• Openkerk zijn door: social media als facebook te gebruiken of pakkende 
teksten op billboards of via Pr 

 
 
 
 
Projectgroep: zorgmaatjes 



 

• Zorgdragen voor directe hulp waar nodig bij acute of structurele financiële en 
/of sociale nood 

• Samenwerking met burgerlijke overheid en andere maatschappelijke en 
kerkelijke instellingen 

• Kledingbank en voedselbank 
 
Projectgroep: Kerk als laagdrempelige ontmoetingsplek 
 

• Haalbaarheid onderzoek naar wensen en gebruik ontmoetingsplek. 

• Samenwerking met andere levensbeschouwelijke instellingen 

• Bevorderen van sociale cohesie: omzien naar elkaar 
 
Projectgroep: Medemens in nood ver weg  
 

• Aandacht voor ZWO   Kerk in Actie 

• Projecten opzetten zoals de Veertigdagentijd 

• Projecten zoals Malawi 

• Het onder de aandacht brengen van fair trade producten 
 
Projectgroep: Afstemming burgerlijke overheid 
 

• Hoe kunnen signalen uit de lokale samenwerking beter gehoord worden? 

• Wat is er nodig om meer gezamenlijk, met andere bondgenoten, op te trekken. 
 
 
Graag willen we ook in onze opzet aandacht hebben voor specifieke doelgroepen zoals 

jongeren en ouderen.  

 

 

 

5.Organisatie 
 

Het College van diakenen telt momenteel ca. 18 diakenen. Een keer per 3 weken komen ze 

plenair bijeen. Het bestuur komt eens per 3 weken bijeen. Namens de diaconie heeft een van 

de diakenen (voorzitter’ zitting in de Algemene Kerkenraad en is tevens lid van het 

moderamen van de AK.  

 

 

 

 

Werkplan:  nader uit te werken door de verschillende projectgroepen. 


