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1. Inleiding. 
Het beleidsplan van de diaconie van de Protestantse Gemeente Maassluis (PGM) 2022 - 

2027 is géén opsomming van taken van en voor de diaconie. Dit beleidsplan zal het College 

van Diakenen (CvD) en de afzonderlijke diakenen ondersteunen, door richting te geven en 

kaders aan te reiken bij de uitvoering van hun toegewezen taak /taken. Daarnaast geeft dit 

beleidsplan aan, welke gebieden juist in deze beleidsperiode bijzondere aandacht verdienen. 

 

‘Helpen waar geen helper is’ is het credo van de diaconie. Dit wordt onder andere als volgt 

verwoord in de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in artikel X.2: 

‘’De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de 

dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat haar aan gaven geschonken 

is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar 

onrecht geschiedt.’’ 

2. Missie: waar staan we voor? 
De missie van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Maassluis is om in de 

samenleving actief te zijn. In het bijzonder in onze stad om zo rechtvaardigheid en omzien 

naar elkaar te bevorderen. De diaconie staat ook open voor signalen uit de samenleving over 

mensen of groepen mensen, die niet tot hun recht kunnen komen. De diaconie probeert 

handen en voeten te geven aan haar bijzondere opdracht en betrekt daarbij zoveel mogelijk 

gemeenteleden. De diaconie werkt en wil meer samenwerken met anderen in de 

samenleving, die zich ook inzetten voor mensen in de knel. Juist daar waar anderen 

(instanties) niet meer kunnen helpen, kan de diaconie een helper zijn. 

 

Onze missie is om mensen in nood een impuls te geven waardoor ze de weg naar een beter 

welzijn (weer) kunnen gaan volgen. De hulp is altijd kortdurend en heeft als doel een 

impasse te doorbreken en vult aan waar andere hulpverleningsinstanties geen 

mogelijkheden hebben. 

 

We dromen van en streven naar een ideale samenleving, waarbij ieder mens tot zijn of haar 

recht komt.  Waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen.  Waar verdraagzaamheid en 

vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend zij ook zijn. Waar bijvoorbeeld mensen, 

die in de war zijn, hulp krijgen om op het goede spoor te komen en een nieuwe start te 

maken. Een samenleving waarbij we als mensen met respect omgaan met de aarde en alles 

wat daarop leeft. 

De missie van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Maassluis probeert om op veel 

terreinen in de samenleving actief te zijn in de stad, om rechtvaardigheid en omzien naar 

elkaar te bevorderen. De diaconie staat open voor signalen uit de maatschappij over mensen 

of groepen mensen, die niet tot hun recht kunnen komen. De diaconie probeert handen en 

voeten te geven aan deze bijzondere opdracht en betrekt daarbij zoveel mogelijk 

gemeenteleden. De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met anderen in de 

samenleving, die zich inzetten voor mensen in de knel. 
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3. Context. 
Kijkend naar de context van de samenleving waarin we kerk zijn, constateren we de 

volgende kenmerken: 

1. In de seculiere samenleving is geloof niet verdwenen maar een optie geworden, een 

mogelijkheid, naast andere mogelijkheden. 

2. In onze cultuur wordt een sterk accent gelegd op de individuele keuzes die mensen 

maken. 

3. De nadruk op de mens als individu betekent niet altijd dat mensen in een isolement 

leven. We leven wél in een veranderende samenleving, dat is te merken aan: 

 Digitale revolutie: de relatie met de wereld en met elkaar verloopt steeds 

meer digitaal. 

 De migratiestromen duren voort en onze samenleving wordt meer en meer 

multicultureel met invloeden overal vandaan. 

 De wereld wordt steeds zichtbaarder en de mobiliteit eindeloos. 

 Ten slotte dient globalisering genoemd te worden. 

 

4. Visie: waar gaan we voor? 
De diaconie wil met passie opkomen voor mensen. Dit gebeurt in Maassluis (PGM), 

landelijk (PKN) en wereldwijd.  

Voor de diaconie zijn de speerpunten: individuele hulpverlening, verlichten van armoede, 

kennis delen en samenwerken. 

 

Diakenen komen op grond van onze missie, en ons ervan bewust zijnde in welke 

maatschappelijke context wij leven, tot de volgende visie: 

De diaconie van de Protestantse Gemeente in Maassluis (PGM) wil een open, op Jezus 

Christus lijkend, door God en het Christelijk geloof geïnspireerde geloofsgemeenschap zijn, 

waar respectvolle ruimte is voor iedereen met aantrekkingskracht naar buiten en binnen en 

waar jong en oud, ongeacht afkomst of identiteit, zich gezien, gehoord, gerespecteerd, veilig 

en welkom voelt. 
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5. Begripsvorming 

5.1 Wat is diaconaat? 

Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconaat is de kerk 

solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting van het Rijk van 

God voor deze wereld. 

Diaconaat is handelen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen en (onder-) 

steunen van sociaal- maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen en het 

helpen scheppen van rechtvaardige verhoudingen. 

 

5.2 Kernbegrippen in het diaconaat. 

Het uitvoeren van het diaconale werk bestaat uit: 

 Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen 

zoeken naar nieuw perspectief. 

 Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de 

inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving. 

 Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde. 

 De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever vooropstellen in diaconale 

ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven. Wederkerigheid. 

 Respect voor elkaars mening. 

 Samenwerking met andere kerken, organisaties werkzaam op sociaal- 

maatschappelijk gebied o.a. in het Platform van de Raad van Kerken en in netwerken 

opgezet op initiatief van de burgerlijke gemeente. 

 Hulp en een luisterend oor bieden aan een ieder die daar om vraagt, ongeacht geloof 

en/of afkomst en genderidentiteit. 

 Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep. 

 Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering! 
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6. Organisatie. 

6.1 Organogram. 

De diaconie is een aparte rechtspersoon, zoals ook vermeld in de nieuwe kerkorde.  

Tijdens vergaderingen van de Algemene Kerkenraad (AK) is het College van Diakenen (CvD) 

vertegenwoordigd door een afgevaardigde. 

 

       

  

Generale Synode 

Classicale 
Vergadering 

Algemene 
Kerkenraad (AK) 

Wijkkerkenraad 
Groote Kerk 

Wijkgemeente 
Groote Kerk 

Wijkkerkenraad 
Iona 

Wijkgemeente Iona 

Wijkkerkenraad 
Koningshof 

Wijkgemeente 
Koningshof 

College van 
Diakenen (CvD) 

College van 
Kerkrentmeesters 

(CvK) 
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6.2 Bestuur & Financiën.  

Naast het diaconale werk zelf is er een belangrijke bestuurlijke component aanwezig. Die 

bestuurlijke taak wordt voornamelijk uitgevoerd door het College van Diakenen (CvD). Het 

dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en scriba. Zij denkt en zet de 

bestuurlijke lijnen uit. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, daarbij gebruik makend 

van de signalen die zij verkrijgen uit de verschillende wijkgemeenten  

Een belangrijk onderdeel van het bestuur is uiteraard de financiële verantwoordelijkheid die 

de diaconie heeft. Conform afspraken worden jaarlijks vooraf een begroting en een 

collecterooster opgemaakt en achteraf, als verantwoording, een financiële jaarrekening en 

een inhoudelijk jaarverslag. 

Ook de diaconie moet een goed rentmeester zijn. Dus zijn beleidsplannen, begrotingen, 

jaarverslagen en jaarrekeningen, net zoals collecteroosters en collecteverantwoordingen, 

een wezenlijk onderdeel van het diaconale werk.  

Hierbij blijft het uitgangspunt altijd dat vermogensvorming géén doel op zich is, maar een 

bijkomstigheid en door de diaconie zelf gehandhaafd.   
 

Financieel beleid 

De diaconie subsidieert een aantal stichtingen in Maassluis die nauw aan de Christelijke 

gemeenten gelieerd zijn. De grootste bijdragen worden gegeven (momenteel € 5.000 per 

jaar) aan St. De Voedselbank Maassluis, St. Boom en St Noodfonds Maassluis.  

Voordat het pand Veerstraat verkocht werd, konden alle kosten uit de opbrengst van de 

verhuur gedekt worden en bleef er nog geld over om elke wijkdiaconie in staat te stellen 

haar eigen signatuur kenbaar te maken door giften aan derden te geven. 

Nadat de huidige huurder het contract opgezegd heeft is besloten het pand te verkopen 

daar het zeer verouderd was.  

Wel heeft de diaconie na de verkoop van het pand Veerstraat het onderhoudsfonds 

Veerstraat aangemerkt als ‘Suppletiefonds’. Elke wijkgemeente mag per jaar € 4.000 

bestemmen voor doelen die haar na aan het hart staan. Te denken valt aan St Elim, St 

Wenzi, St AK en St African Care, die alle 4 haar wortels in Maassluis hebben maar ieder op 

haar eigen terrein in de wereld werkzaam zijn. Maar ook andere doelen regionaal of landelijk 

komen in aanmerking.  Ook is het mogelijk om, na toestemming van de AK, een project te 

adopteren en daar een extra bijdrage aan te geven. 

Inzet van vermogen   

Het college meent dat het in stand houden van het vermogen geen diaconaal doel dient en 

dat het vermogen verantwoord ingezet kan worden om het verschil tussen structureel 

hogere uitgaven dan inkomsten te kunnen opvangen.  

Het Totaal Eigen Vermogen is eind 2021 € 982.000,-. Rekening houdend met de gemiddelde 

jaarlijkse lasten zou een continuïteitsreserve aangehouden moeten worden van circa  

€ 105.000,- .  Het verschil van € 877.000,-  is aan te merken als vrij te besteden vermogen. 

Het college acht het wenselijk en verantwoord om een maximaal jaarlijks tekort van 

 € 60.000,- op het vrij te besteden vermogen in mindering te brengen. Het resterend 

vermogen blijft hiermee de komende 10 jaar nog ruim boven het bedrag van de 

continuïteitsreserve.       
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7. De taken van een diaken. 

7.1 De rol van een diaken. 

De diaken is een mens die maatschappelijke nood en onrechtvaardige situaties aan de orde 

stelt in de kerkelijke gemeente, in de burgerlijke gemeente en tijdens ontmoetingen met 

andere organisaties werkzaam in het sociale maatschappelijke domein. Er kan om geld, tijd, 

betrokkenheid, gebed en inzet gevraagd worden van gemeenteleden. Maar ook van mensen 

en organisaties buiten de kerkelijke gemeenschap. Diakenen kiezen doorgaans zelf voor een 

rol die bij hen past. Binnen de wijkdiaconie kan in goed overleg afgesproken worden, wie 

welke rol en taken op zich neemt. 

 

Voor al het werk dat in de Protestantse Gemeenten gebeurt, dus ook voor diaconaal werk, 

zijn regels opgesteld. Die regels staan in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Deze 

kerkorde beschrijft o.a. wie in de kerk welke taak heeft. 

Diakenen zijn volgens Artikel V.3 van deze kerkorde in het bijzonder geroepen tot: 

• de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de 

liefdegaven,  

• de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, 

• de toerusting en enthousiasmering van de gemeente tot het vervullen van 

haar diaconale roeping, 

• de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 

gemeente van diaconale aard. 
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7.2 Diaken en de gemeente. 

De kerntaak van een diaken is dat hij /zij gemeenteleden stimuleert en enthousiasmeert om 

zich in te zetten voor diaconale nood  dichtbij en veraf.  

In Artikel X. 2 van de kerkorde staat dat de gemeente als geheel de opdracht heeft gekregen 

om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van 

gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en 

toerustende taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in wanneer 

dat noodzakelijk of gewenst is. 

7.3 Diaken in de kerkenraad. 

De diaken maakt deel uit van een wijkkerkenraad. De diaken vervult één van de drie ambten, 

naast het ambt van ouderling (-kerkrentmeester) en predikant. De diaken stimuleert 

onderlinge betrokkenheid van de gemeenteleden in de wijk en bij de plaatselijke, landelijke 

en wereldwijde samenleving. De diakenen maken met elkaar diaconaal beleid. 

Alle diakenen van onze drie wijkgemeenten samen, vormen met elkaar de diaconie van de 

PGM. Twee diakenen per wijkgemeente zijn daarnaast ook afgevaardigd in het  

College van Diaconie (CvD.) 

 

7.4 Diaken in de Classicale Vergadering en Generale Synode. 

De diaken kan afgevaardigd worden naar de Classicale Vergadering en vandaaruit 

afgevaardigd naar de Generale Synode. De diaken heeft in de wijkkerkenraad, Classicale 

Vergadering en Generale Synode de verantwoordelijkheid voor het geheel en de taak om 

diaconale thema’s in te brengen en diaconale belangen te behartigen. 

 

 

  



Beleidsplan diaconie Protestantse Gemeente Maassluis 2022 – 2027              Pagina 10 van 18 
 

8. De diaconale aandachtsgebieden. 
Voor een diaken is het soms moeilijk om te bedenken, wat je voor die ander kan betekenen. 

We zijn vaak geneigd om te denken in producten, in geld, in doen. ‘Er zijn’ voor iemand, is 

ook een diaconale daad waarmee je veel kan bereiken. Overal komen diakenen in contact 

met mensen in de marge van de samenleving, mensen die voor anderen niet meer 

meetellen, of mensen die langs de kant staan. Kortom: mensen die niet meer gezien of 

gehoord worden, of die zich niet meer durven laten zien of horen. Er zijn ook mensen die de 

overheid niet meer vertrouwen en zich daardoor niet meer tot die overheid durven te 

wenden. 

Soms kan een interventie van een diaken dan helpen om iemand weer een plaats te geven in 

de samenleving. Een diaken kan iets regelen, waardoor de ander weer verder kan. Er zijn 

echter ook situaties waarin er geen concrete acties mogelijk zijn. Dan is samen de situatie 

doorstaan en er zijn voor die ander mogelijk al genoeg. 

 

De diaconie kent een aantal bijzondere aandachtsgebieden, waarbij meerdere diakenen 

samenwerken om het werk uit te voeren. Deze bijzondere aandachtsgebieden zijn: 

1. Gemeentediaconaat 

2. Jongerendiaconaat 

3. Ouderendiaconaat 

4. Nationaal en werelddiaconaat 

5. Ondersteuningen 

6. Multiculturele samenleving 

7. Communicatie 

8.1 Gemeentediaconaat. 

Diakenen hebben hun wortels en werk in de wijkgemeente. Deels bestaat dit werk uit 

kerkordelijk geregelde taken, zoals het ambtshalve aanwezig zijn in de erediensten, 

medewerking verlenen tijdens deze erediensten en het collecteren. In erediensten waar het 

Heilig Avondmaal gevierd wordt, hebben de diakenen dienst aan de Tafel van de Heer. Zij 

dragen zorg voor brood en wijn. De bijzondere diaconiecollecte in een eredienst waar het 

Heilig Avondmaal gevierd wordt, is altijd bestemd voor een (vooraf in het CvD gekozen) 

jaardoel. 

De diaken is kerkenraadslid en daardoor aanspreekpunt voor gemeenteleden met 

hulpvragen. Zij hebben altijd een signalerende taak. Ook kunnen zij predikanten en de 

Algemene Kerkenraad (AK) op de hoogte houden van diaconale zaken. De Protestantse 

Gemeente in Maassluis kent drie wijkkerkenraden: Groote Kerk, Iona en Koningshof. 

8.2 Jongerendiaconaat. 

Bij diaconaat door jongeren worden in de wijkgemeenten kinderen en jongeren 

gestimuleerd en begeleid bij het opzetten van diaconale activiteiten.  

Zij kunnen hierdoor ontdekken welke problemen zich afspelen in onze samenleving.  

Zij leren (van jongs af aan) zich te verdiepen in de leefwereld van mensen in een kwetsbare 

situatie en ervaren waarom het belangrijk is betrokken te zijn bij hun naaste en op te komen 

voor hun rechten.  
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Ze worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan vermindering van wereldwijde 

problemen en zich persoonlijk in te zetten voor het behoud van een leefbare aarde.  

Tevens worden ze  uitgedaagd om hun deel bij te dragen aan de totstandkoming van een 

rechtvaardige samenleving en onderkennen hun rol daarin. Zoals het organiseren en helpen 

organiseren van activiteiten voor deze doelgroep. 

Er is ook aandacht vanuit de wijkgemeenten voor (individuele) jongeren, die leven in 

gezinnen waar sprake is van tekorten of armoede. 

8.3 Ouderendiaconaat. 

Naast de zorg voor gemeenteleden in het algemeen en jongeren heeft de diaconie extra 

aandacht voor ouderen. Door diakenen wordt jaarlijks rond het Kerstfeest extra aandacht 

besteed aan ouderen in de wijkgemeente. Er is een actie Kerstgroet, die centraal geregeld is 

vanuit het CvD. Er zijn mogelijkheden tot deelname aan de zgn. diaconale vakantieweken, 

die worden jaarlijks in de publiciteit gebracht. Het gebruik van kerktelefoon /internet wordt 

onder de aandacht gebracht van potentiële gebruikers. Tevens bestaat de mogelijkheid om 

mensen aan te melden voor het mantelzorgproject, waarin gemeenteleden hulpvragers 

ondersteunen. Belangrijk is het bevorderen van het welzijn van en het dienstbaar zijn aan 

ouderen. Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan diegenen die vanwege 

leeftijd of handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. Bijv. door het project 

Mantelzorg, ouderenvervoer en Soda maaltijden (Samen Op De Aarde). Door steeds betere 

levensomstandigheden en een goede gezondheidszorg wordt de groep ouderen in onze 

samenleving de komende jaren groter. In de Bijbel komen ouderen naar ons toe als mensen 

met levenswijsheid en levenservaring. Daar wordt waar mogelijk dankbaar gebruik van 

gemaakt. 

8.4 Nationaal- en werelddiaconaat. 

Via Kerk in Actie, Project 10:27 en door gemeenteleden opgezette organisaties, zoals 

Stichting Elim en Stichting Wenzi, wordt aandacht besteed aan het werelddiaconaat.  

Kerk in Actie en Project 10:27 zijn solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en 

geweld (ook natuurgeweld). Door hen worden lokale organisaties in het buitenland op het 

gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs en landbouw gesteund en 

bevorderen we de verbetering van de positie van vrouwen, het naleven van de rechten van 

de mens en initiatieven om bevolkingsgroepen met elkaar te verzoenen.  

Ten aanzien van de relaties met de landelijke organisaties Kerk in Actie en Project 10:27, 

wordt de lijn zoals deze de afgelopen jaren vormgegeven is, ook voortgezet.  

Iedere wijkgemeente neemt/ heeft zijn aandeel, verantwoordelijkheid en bijdrage in het 

missionaire en diaconale werk van deze nationale en lokale organisaties. Deze 

verantwoordelijkheden willen wij als diaconie ook de komende jaren blijven nemen.  

Tijdens de vastentijd staan projecten centraal in binnen- en buitenland, mede door de 

jaarlijkse rondgangcollecte.  
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8.5 Ondersteuningen. 

Het inventariseren en onderzoeken van de mogelijkheden om kwetsbare mensen te helpen 

en het recht van de zwakkeren te versterken, krijgt vorm door deelname in het bestuur van 

Stichting BOOM en het Noodfonds Maassluis en betrokkenheid bij Stichting Voedselbank en 

diverse lokale netwerken.  

Het bewust maken van gemeenteleden van de kloof tussen rijk en arm, kan door activiteiten 

te organiseren om deze kloof te overbruggen. Het vanuit praktijksituaties signaleren van 

‘hiaten’ in de sociale wetgeving en deze, indien mogelijk, tijdens overlegvormen voorleggen 

aan de burgerlijke gemeente, met het oogmerk om de wetgeving op dat punt aan te passen, 

is ook een vorm van ondersteuning.  

In twee wijkgemeenten wordt op de zondag voorafgaand aan de eredienst van Schrift en 

Tafel, een oproep gedaan om goederen voor de Voedselbank mee te nemen. Elk jaar wordt 

tevens meegedaan aan een grote inzamelactie voor Stichting Voedselbank Maassluis. 

8.6 Multiculturele samenleving. 

Jezus nodigt ons uit om de vreemdeling op te nemen: ‘Ik was een vreemdeling en jullie 

namen mij op.’ Het is belangrijk dat dit werk ook gemeente -breed gedragen wordt. Als 

gemeente van Christus moeten we met elkaar nadenken over de multiculturele samenleving 

en in het bijzonder over onze rol daarin als Christenen. Het is immers een opdracht van God 

om je naaste lief te hebben als jezelf. 

De uitdaging ligt hier vooral bij bewustwording van de problematiek. Dat kun je als diaken 

bijvoorbeeld ervaren tijdens de Week van de Vluchteling. Het is onze intentie om jaarlijks 

projecten uit te voeren, waaraan ook mensen van niet- Nederlandse afkomst kunnen 

deelnemen. Het doel is altijd om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Bijvoorbeeld 

door mee te doen aan de actie Deel je cake en het organiseren van een buffet. 

8.7 Communicatie. 

Als diaken heb je wat te vertellen! Het is goed om je werk zo transparant mogelijk te doen. 

Het publiceren van een kort verslag van de vergaderingen van het College van Diakenen, is 

een prima middel om gemeenteleden op de hoogte te houden van wat er op een CvD 

vergadering wordt behandeld. Natuurlijk is niet alles geschikt voor publicatie, maar er zit een 

heleboel tussen ʹallesʹ en ʹnietsʹ. Het is zinvol om van elke vergadering een kort verslag op te 

nemen in Zondagsbrief of Kerkwijzer. Ook het plaatsen van updates over activiteiten 

ondersteund door de diaconie, is van wezenlijk belang om betrokkenheid en enthousiasme 

van gemeenteleden te vergroten.  

Het geven van voorlichting en informatie is een belangrijk hulpmiddel voor diakenen. 

Natuurlijk geven diakenen ook voorlichting en informatie via ambtelijke gesprekken, maar 

ook door een artikel in bijv. de Kerkwijzer worden meer gemeenteleden bereikt. De artikelen 

kunnen een afwisselende inhoud hebben. Je kunt de wijkgemeenten oproepen om naar 

elkaar om te zien. Je kunt dat ʹomzien naar elkaarʹ vertalen in concrete tips. Het middel van 

het geschreven woord via het plaatselijk kerkblad, de website en de app wordt nog te weinig 

benut. De betekenis en het effect ervan zijn groot en vergroot de betrokkenheid, vooral bij 

hen die willen helpen bij kortdurende activiteiten. 
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9. Kaders en richtlijnen als hulpmiddel. 
Dit hoofdstuk geeft tools aan om te bepalen welke persoon of organisatie in aanmerking 

komt voor (financiële) steun. Een diaconie krijgt veel verschillende verzoeken om financiële 

steun. Ze zijn afkomstig van hulpbehoevende personen of organisaties, vanuit de kerk of 

daarbuiten en om de meest uiteenlopende redenen. 

9.1 Hulp aan personen. 

Mensen vragen de diaconie om hulp omdat zij niet kunnen rondkomen, of hun problemen 

niet (meer) zelfstandig kunnen oplossen. De diaconie kan dan helpen. 

Als regel geldt: help daar waar het mogelijk is. Als het kan, verwijs dan door. 

 

Onderzoek altijd eerst of anderen kunnen helpen! Mogelijk kan een professionele instantie 

helpen, of zijn er voorzieningen waar men een beroep op kan doen? In het geval van 

financiële nood, is er misschien een gift of renteloze lening mogelijk?  

Of verwijs hulpvragers (buiten de kerkelijke gemeente) door naar de noodfondsen, zoals 

Noodfonds Maassluis en Stichting Urgente Noden Waterweg (SUN). 

 

Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil geholpen worden. Het is echter niet zo dat iemand 

dan alleen nog maar ‘ontvanger’ is. Hij of zij heeft ook wat te bieden aan degene die helpt. 

Wellicht is levenswijsheid, vriendelijkheid of hulp op een moment dat het allemaal weer 

(wat) beter gaat, wel even belangrijk en geeft dat de hulpvrager een gevoel van eigenwaarde 

en draagt zo bij tot een zelfstandig functioneren. Dit begrip voor deze vorm van 

hulpverlening staat centraal. Het besef van wederkerigheid is belangrijk om ieder in zijn of 

haar waarde te laten en te kijken naar wat mensen wel kunnen. Dit wordt ook steeds vaker 

benoemd met de term ‘inclusieve kerk’. De kerk is er niet alleen voor gezonde en actieve 

mensen, maar voor iedereen. Ook mensen met een beperking hebben een volwaardige 

plaats en leveren een volwaardige bijdrage.  

 

Als een diaconie geld geeft of uitleent, is dat incidenteel en nooit bedoeld als structurele 

aanvulling op iemands inkomen. Het kan wel zinvol zijn om te onderzoeken waar eventueel 

structurele hulp geboden kan worden, die de hulpvrager écht vooruit kan helpen. 

9.2 Protocol financiële ondersteuning. 

Onderstaande bevoegdheden van diakenen zijn van toepassing bij de financiële 

ondersteuning van gemeenteleden: 

Tot € 500 euro: tot dit bedrag kan een diaken, in overleg met een collega -diaken en de 

penningmeester van het CvD, een beslissing nemen over een acute hulpaanvraag. 

Tot € 1000 euro: tot dit bedrag heeft de voorzitter en de penningmeester mandaat voor een 

acute hulpaanvraag vanuit het CvD. 

Hogere bedragen: gaan altijd in overleg in het College van Diakenen en via de begroting die 

jaarlijks wordt opgemaakt. 

 

OPM. Voor hulpaanvragen van grote bedragen, die niet in de begroting zijn opgenomen, is 

de toestemming van de Algemene Kerkenraad (AK) nodig. 
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9.3 Hulp aan organisaties. 

Het concept collecterooster wordt in het najaar aan de CvD vergadering voorgelegd ter 

goedkeuring. De vergadering stelt vervolgens het collecterooster voor het komende jaar 

vast.  

Er is ook een jaarlijkse rondgangcollecte waar diverse lokale, regionale en wereldwijde 

doelen voor in aanmerking komen. Ieder jaar worden hiervoor in het CvD  (nieuwe) doelen 

gekozen. 

Landelijke aanvragen 
Kerk in Actie en Project 10:27 rekenen op steun van de plaatselijke diaconieën. Denk daarbij 

aan acties voor gebieden waar een ramp heeft plaatsgevonden, waarvoor een collecte wordt 

ingeroosterd. 

Regionale en provinciale aanvragen. 
Het gebeurt regelmatig dat regionale en provinciale organisaties onze diaconie aanschrijven 

met verzoeken om steun. Deze aanvragen worden besproken in het CvD 

Lokale aanvragen / ondersteuning 
De onderstaande lokale organisaties ontvangen jaarlijks financiële ondersteuning 

Stichting Wenzi (hulp aan scholieren/ studenten in Kenia) 

Stichting Elim  (hulp in Indonesië) 

Stichting Budget Op Orde maken Maassluis (Stichting BOOM) 

Stichting Noodfonds Maassluis 

Stichting Voedselbank Maassluis 

Criteria 

Diaconieën krijgen naast lokale ook financiële hulpaanvragen van niet- lokale instellingen, 

organisaties of projecten. De diaconie kiest zelf, op basis van deze hulpaanvragen, welke 

stichtingen, organisaties of projecten ze wil steunen.  

Het is verstandig om stil te staan bij de onderstaande vragen, om zo beter te kunnen 

bepalen welke soort hulp er eventueel geboden kan worden (menselijke maat). 

Onderstaande vragen geven een mogelijk kader aan. 

a. Is het een diaconaal project gericht op ‘’mensen zonder helper’’ of op 

‘’mensen wiens rechten worden geschonden’’? 

b. Zijn gemeenteleden betrokken bij de organisatie? 

c. Komt het werk van de instelling ook ten goede aan mensen die niet 

verbonden zijn aan een kerk? 

d. Past een gift aan deze instelling in de begroting en in het diaconaal beleid? 

Als bovenstaande vragen met ja beantwoord kunnen worden, geef dan nog 

antwoord op de laatste vraag: 

e. Moet de diaconie een (voorbeeld-) gift geven, of kan de gemeente 

opgeroepen worden om te geven (extra collecte)? 

Als de vragen a t/m d niet met ja beantwoord kunnen worden, dan kan het College in haar 

vergadering alsnog besluiten tot een sympathie bijdrage. 
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10. En hoe nu verder? Toekomstig beleid. 

10.1 In onze stad. 

 Het verbeteren van de verbondenheid en samenwerking tussen onze wijkdiaconieën 

onderling in de PGM. 

 Het verbeteren van de verbondenheid en samenwerking met andere wijkdiaconieën 

van kerken in Maassluis. 

 Het zichtbaar maken van de functie van diaken in onze stad. 

 Betrokken blijven bij de ontwikkeling van eventuele steunpunten, bijvoorbeeld het 

loket energiearmoede. 
 Het stem geven aan en betrekken van kwetsbare doelgroepen. 

 Vanuit onze passie een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat, door 

deelname in netwerken van de gemeente Maassluis. 

Hierbij zijn de volgende speerpunten van belang: Armoede, Eenzaamheid en Vluchtelingen 

10.2 Jongeren. 

De jongeren van nu zijn de diakenen van straks! De benadering van deze doelgroep is mede 

daarom erg belangrijk. In dit kader is het wenselijk dat de diaconie hier de komende jaren 

gaat samenwerken met (jeugd-) ouderlingen en jongerenwerkers.  

Hier kunnen pastoraat en diaconaat elkaar aanvullen. Het bevordert ook herkenning en 

begrip in de ontmoeting tussen jongeren uit verschillende bevolkingsgroepen. Juist daar 

waar rijkdom en armoede zeer verschillend zijn toebedeeld, kan door kinderen en jongeren 

van de catechisatiegroep bijvoorbeeld kennis gemaakt worden met het werk van de 

Stichting Voedselbank in Maassluis.  

Een ander mooi initiatief om jongeren in te gaan betrekken, is een actie genaamd: actie 

Vakantierugzak. Dit project geeft aan kinderen uit minima gezinnen een rugzak met 

speelgoed, uitgereikt voor de zomervakantie. 

 

10.3 Communicatie naar binnen en naar buiten. 

Het beleid ten aanzien van de communicatie met de kerkelijke wijkgemeenten kan nog 

steeds verbeterd worden. Te denken valt aan regelmatig informatie geven via Kerkwijzer, 

Zondagsbrieven, collectemededelingen en /of updates over activiteiten via app of website. 

 

Ook verbetering van de samenwerking met andere kerken en organisaties, werkzaam in het 

sociaal- maatschappelijk domein, zoals: 

 Platform van Raad van Kerken 

 Adviesraad samenlevingszaken 

 Burgerlijke gemeente, beleidsambtenaren 

 Deelname aan netwerken, zoals Netwerk Armoede en Eenzaamheid 

 Deelname aan het netwerk SamenzijnwijMaassluis; het publiceren van onze 

activiteiten:  Stilteruimte, Bakkie Troost, Sodamaaltijden, Kerk aan de Markt 
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10.4 Ouderenwerk. 

De groep ouderen wordt groter in de kerken. Veel ouderen zijn actief als vrijwilliger binnen 

één of meer van de diaconale activiteiten. Niet altijd zijn er opvolgers voor hun werk als zij 

hiermee willen gaan stoppen. Dit vraagt om nadenken over de vraag of en hoe deze 

activiteiten in de toekomst ingevuld moeten worden. De wensen van toekomstige ouderen 

over wat voor vormen van hulp zij verwachten, van onder andere de diaconie, kunnen 

hierbij als inspiratiebron dienen. 

Onze intentie is om jaarlijks, naast de actie Kerstgroet, een kaartenactie te organiseren. 

Ieder gemeentelid zal een ‘’warme groet’’ -kaart ontvangen van de diaconie.  

Ook zijn we voornemens jaarlijks een bloemenactie doen, waarbij de inbreng van onze 

gemeenteleden wordt gevraagd. 

    

10.5 Vluchtelingen 
De Protestantse Kerk en in ’t bijzonder de diaconie komt op voor vluchtelingen. Wereldwijd 

en lokaal door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar 

organisaties die vluchtelingen opvangen te ondersteunen. 

Van migrant tot naaste 

Ook vluchtelingen zijn geschapen naar Gods beeld. Voor God telt elk mens. De Bijbel 

inspireert ons en roept ons op vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, met oog voor 

de waardigheid van ieder mens als schepsel van God. Niet alleen is de zorg voor de naaste 

onze verantwoordelijkheid; in de inzet voor vluchtelingen kunnen gebed en concreet 

handelen met elkaar verbonden worden.  
Steun aan vluchtelingen; 

 Wereldwijd 

Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van geweld en natuurrampen. Ze zijn op zoek 

naar een veilige plek om te overleven. Kerk in Actie biedt noodhulp en wederopbouw. 

Daarnaast richt de organisatie zich op rampenpreventie. Met hulp van lokale partners 

worden mensen weerbaar gemaakt voor klimaatverandering en andere bedreigingen. 

 Lokaal 

We helpen vluchtelingen te integreren in wijk of dorp. Bijvoorbeeld door de actie Deel je 

cake of Deel je cake met vluchtelingen. We proberen diensten te organiseren waar 

vluchtelingen centraal staan en meedoen aan de voorbereiding en tijdens de dienst. 
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10.6 Projecten 

Naast het ‘normale’ diakenwerk in de kerkdiensten verzorgen de diakenen jaarlijks de 

volgende projecten: 

 Rondgangcollecte, vaststellen van doelen, opzetten folder, invouwen folder en de 

gemeente vragen om te helpen met de verspreiding van de enveloppen. Het hele 

bedrag van de inzameling komt ten goede aan de vastgestelde doelen. 

 Kledingactie in april/mei. Er wordt kleding ingezameld voor de Voedselbank, Dorcas 

en AK. 

 Deel je cake, in samenwerking met het jongerenwerk, gemeenteleden en mensen 

van de Voedselbank delen en proeven wij elkaars bakproducten. 

 In december volgen: de Bloemenactie voor mensen die in het afgelopen jaar verlies 

geleden hebben. 

 De voucher /cadeaukaarten actie, om mensen die het financieel moeilijk hebben een 

extraatje te geven. Dit is een tegoedbon die men bij de Jumbo en vanaf 2022 bij de 

Etos kan besteden. 

 En de grote inzameling voor de Voedselbank, om de Voedselbank de wat betreft 

aanvoer van spullen karige kerstperiode door te helpen. 

 En wat verder langskomt en onze aandacht nodig heeft. 
 

 

10.7 Werkplan diaconie. 

Als nadere uitwerking van dit beleidsplan, wil de diaconie jaarlijks aandacht besteden aan 

een specifiek en /of actueel thema. Het thema wordt uitgewerkt in een werkplan, dat geldt 

voor een periode van één a twee jaar. 
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11 Vaststelling van het beleidsplan 

Het College van Diakenen heeft tijdens verschillende vergaderingen het opgestelde 

conceptbeleidsplan besproken. Vóór goedkeuring van het document is dit concept ter 

bespreking aangeboden aan de diakenen en overige ambtsdragers. 

 

Na verwerking van de aangedragen suggesties tot aanvulling of wijziging heeft het College 

van Diakenen het beleidsplan vastgesteld in de collegevergadering van 11 oktober 2022. 

 

 

Tenslotte  

Het College van Diakenen spreekt de hoop uit, dat dit beleidsplan zal bijdragen aan een goed 

functioneren van de Diaconie van de PGM, tot heil en opbouw van de kerk van Christus op 

aarde en tot ondersteuning van allen die hulp behoeven.  

 

Het beleidsplan wordt aan de Algemene Kerkenraad PGM toegezonden 

 

De diakenen van (wijk)gemeente: 

Groote Kerk 

Iona 

Koningshof 

        W. Pronk voorzitter CvD 

        J.F. Seip secretaris CvD 

 

Contactgegevens: 

College van Diakenen 

Postadres: Lange Boonestraat 5, 3142 CC Maassluis 

E-mail: cvd@pknmaassluis.nl 

 

 

 

 

Gebruikte afkortingen: 

AK: Algemene Kerkenraad 

CvD: College van Diakenen  

CvK: College van Kerkrentmeesters 

PGM: Protestantse  Gemeente Maassluis 

PKN: Protestantse Kerk Nederland 
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