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Inleiding

In 2012 werd de laatste Visie-Beleid-Werkplan van het College van
Diakenen van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
gepresenteerd. Veel van de daarin omschreven beleidsvoornemens gelden
nog steeds, maar hier en daar zijn er toch wat veranderingen.
Tijd dus voor een aangepast werkplan.
In de afgelopen jaren heeft het college diverse projecten ondersteund,
zoals het opgestarte Stichting Schuldhulpmaatje en Straatpastor. Ook
heeft het college het initiatief genomen om een inloophuis te realisieren,
dit proces is nog volop in gang.
We willen graag een naar de buitenwereld gericht college zijn, met oog
voor wat er in de wereld dichtbij en ver weg plaatsvindt.
Als kerkgemeente staan we te midden van die snel veranderde
samenleving. Voor de diaconie van onze gemeente ligt nu juist daar een
belangrijke opdracht. Denk hierbij aan de invoering van de WMOwetgeving, aan de plotselinge komst van vele vluchtelingen, de crisis, en
een terugtrekkende overheid. Maatschappelijke- en sociale problemen is
niet meer alleen een zaak van de overheid maar van ons allemaal, in het
bijzonder in onze gemeente van de Diaconie.
Wij als diakenen zouden ook graag meer naar buiten willen treden, zodat
wij in Hoorn-Zwaag-Blokker kunnen laten zien wie wij zijn. Laten zien, wat
liefde is in de vorm van aandacht voor elkaar, er zijn voor de ander en
elkaar te helpen en ondersteunen. We hopen dat er voor de uitvoering van
deze wens voldoende mensen zich in willen zetten
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Samenstelling van het College van Diakenen
Per 1 augustus 2016 had het College van Diakenen de volgende
samenstelling:
In Zwaag-Blokker:

Jan Willem Plaizier (afgevaardigde naar de AK)
Jan Vogel

In Hoorn

:

Vacant

Secretaris

:

Anja Huisman

Voorzitter

:

Hans Versloot

Als geen ambtsdrager zijnde verbonden aan de diaconie:
Penningmeester

:

Arjen de Vries

Notulist

:

Els van den Berg
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Visie van de diakenen van de Protestantse Gemeente
Hoorn-Zwaag-Blokker voor de komende jaren.
Vanuit het evangelie, zoals Jezus heeft voorgedaan en ook vanuit het
sociaalmenselijke, willen wij, diakenen van de PG Hoorn-Zwaag-Blokker
vooral:
• Omzien naar elkaar.
• Mensen, ver weg en dichtbij, die het nodig hebben daadwerkelijk
bijstaan, aandacht geven, ondersteunen direct en/of indirect.
• In de ontmoeting met anderen een luisterend oor.
Dat kan ons helpen dichterbij onze bestemming te komen, nl menszijn, zoals Jezus ons heeft voorgehouden.
• Helpen vanuit een kritische houding, sociaaleconomische
ontwikkeling volgen, mensen, die niet gehoord worden, een stem
geven.
• Sociaal actief zijn, meewerken, organiseren, ondersteunen
faciliteren, waarbij wij openstaan voor samenwerking met anderen
binnen onze kerkelijke gemeenschap en daarbuiten.
Op deze manier proberen wij gestalte te geven aan:
Mededogen, rechtvaardigheid en wederkerigheid.
Als u de bijbel leest en de verhalen hoort, merkt u, dat de kerk, de
gemeente van Jezus Christus, er niet alleen is voor zichzelf, maar Liefde
voor de ander moet zijn. Een dienstbare kerk zijn. Ze heeft als belangrijke
taak om iets van God zichtbaar te maken in en aan de wereld om ons
heen.
Aan deze diaconale opdracht kan de kerkelijke gemeente concreet
gestalte geven door:
.
.
.
.

te delen wat haar aan gaven geschonken is.
te helpen, waar geen helper is.
in Gods naam te pleiten voor rechtvaardigheid, daar waar
onrecht plaats vindt.
verantwoord om te gaan met de aarde, die God ons
geschonken heeft.

Dit is niet beperkt tot onze eigen gemeente, of alleen Nederland, maar
een wereldwijde opdracht!
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Het dienstwerk van de diakenen:
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is
aan de diakenen toevertrouwd:
.
.
.
.
.
‘
.
.
.
.

de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
de dienst van Tafel van de Heer.
het mede voorbereiden van de voorbeden.
het inzamelen van de collecten tijdens kerkdiensten en het
besteden van de liefdegaven.
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar
diaconale roeping.
het verlenen van bijstand, verzorging en/of bescherming aan
hen, die dat behoeven.
het nemen of ondersteunen van initiatieven, die gericht zijn
op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis
met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken
van de overheid in deze.
het beheren van de financiële zaken, die bestemd zijn voor het
diaconaat.
en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in
de meerdere vergaderingen.
(Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, 2009)

De diaconie staat open voor samenwerking met partners in het
sociale veld van Hoorn, Zwaag en Blokker, zoals:
-

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken (HWK)
Gemeente Hoorn (1.Hoorn en andere gemeentelijke afdelingen)
DNO (stichting Maatschappelijllijke Opvang Noord-Holland-Noord)
KBO, PCOB en ANBO (Ouderenbonden)
AMV (Algemeen Maatschappelijk Werk)
Thuiszorginstellingen
Stichting Interkerk
Brijderstichting
GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
Voedselbank West-Friesland
Emmaus woon/werk gemeenschap
Diverse inloophuizen.
Samen met anderen opstarten van een “eigen” inloophuis
PCI’s (Parochiéle Caritas instellingen)

Beleidsplan College van Diakenen 2016-2020

-

Diaconieën van om liggende gemeenten

De diaconie maakt gebruik van de deskundigheid van:
-

Medewerkers en vrijwilligers van bovengenoemde organisaties en
instellingen
Medewerkers van Kerk in Actie, zoals interactief, SZWO en
project Schuldhulpmaatje
De gemeenteadviseur van de Dienstenorganisatie van de PKN.
Diakenen uit de classis
Predikant(en)

Prioriteiten van de diaconie voor de komende jaren:
-

-

-

Armoede: Bestrijden van de armoede en eenzaamheid in onze
gemeente en daarbuiten. De diaconie wil door o.a. ook
incidentele hulp, sociale en maatschappelijke problemen
bestrijden, door diverse activiteiten van andere organisaties en
instellingen te ondersteunen.
Inloophuis: De Raad van Kerken is bezig met het opstarten van
een inloophuis, dit op ons initiatief. Ook dit willen wij ruimhartig
ondersteunen, voor een minimale periode van 3 jaar.
Straat pastor: Ook het aanstellen van een straatpastor voor
daklozen is mede gerealiseerd, en wordt nog steeds financieel
ondersteund door diaconie.
Jeugd: Ook willen wij gemeenteleden en anderen, die met de
jeugd verder wil bouwen aan onze gemeente, uitnodigen om met
ideeën te komen om de jeugd bij het diaconale werk te
betrekken.
Diaconale projecten:Naast de giften, waarmee wij allerlei
instellingen steunen, willen wij ieder jaar een specifiek
grootschalig project ondersteunen.
Vluchtelingenproblematiek: Door de komst van grote
aantallen vluchtelingen is voor deze groep aandacht nodig.
Samenwerking: Wij blijven zoeken naar samenwerking
/participatie /ondersteuning om onze diaconale opdracht te
kunnen realiseren.

Noties:
- Wij streven naar een verhouding van diaconaat binnenland/
buitenland van 50:50.
- De diaconie neemt alleen de verantwoordelijkheid voor nieuwe
taken en activiteiten op zich, wanneer ook (niet-)gemeenteleden
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zich daarvoor in willen zetten. Uiteraard kunnen diakenen
afzonderlijk sturend meewerken of zelf deeltaken op zich nemen.
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