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DIACONAAT: HERSTELWERK  IN EN VOOR GODS KONINKRIJK 
Groeien als leden en vrienden van de baptistengemeente Ontmoeting, Arnhem-Zuid in het 

meedoen in dit herstelwerk in 2015 en 2016. 

 

1. Waar gaat deze notitie over en waar gaat het om bij diaconaal werk, een kort woord 

vooraf. 

 

1.1.Waar gaat deze notitie over 

Met deze notitie laat de werkgroep diaconaat zien: 

1. Wat wij nu doen in en vanuit onze gemeente aan diaconaal werk  

2. Wat we (kunnen) gaan doen 

3. Hoe we dat “doen” organiseren 

4. Waarom we dit doen/gaan doen 

We beginnen deze notitie met het “doen” als burgers van Gods Koninkrijk. Dat krijgt de meeste 

aandacht in deze notitie. Daar zijn wij in onze gemeente ook het liefst mee bezig is de indruk van 

de werkgroep diaconaat. Daar mogen we als missionaire gemeenschap geestelijk en diaconaal in 

groeien met wat we aan gaven en talenten in de praktijk te bieden hebben. Waarom we dat doen 

is natuurlijk evengoed belangrijk. Dat staat in bijlage 1 van deze notitie beschreven. 

We laten ons bij wat diaconaal werk is, leiden door wat we krijgen aangereikt vanuit de Bijbel, 

de leiding van Gods Geest, de geschiedenis van de gemeente, uit wat hierover door anderen is 

geschreven en ontwikkelingen in onze samenleving.   

 

1.2.Waar gaat het om bij diaconaal werk 

Diaconaat heeft vanuit Bijbels gezichtspunt te maken met: 

- de zorg voor en hulp aan mensen in sociale en maatschappelijke knelsituaties. Handelen 

dat  gebeurt in de christelijke gemeente en vanuit de gemeente, samen met andere 

gelovigen en gemeenschappen,  in de samenleving en deze wereld. 

- zowel het dienstbetoon van door de gemeente hiervoor aangestelde leden/raadsleden als 

ook van individuele gemeenteleden, groepen, en bewegingen die zich door het evangelie 

laten leiden. 

- zowel barmhartigheid betonen als het bevorderen van gerechtigheid en zorg voor Gods 

Schepping, twee kanten van dezelfde diaconale medaille, 

- personen en structuren die te maken hebben, van invloed zijn op diaconaal werk, zoals 

uitvoerders van de sociale wetgeving en hulpverleningsinstanties, 

- het onderscheiden, maar niet scheiden van andere bedieningen in en van de christelijke 

gemeente als verkondiging, evangelisatie, toerusting en pastoraat als onderdeel van het 

missionair gemeente zijn.  

 Diaconaat heeft te maken met een leven van dienstbetoon in woord en daad, zoals dat ook in 

onze visie en missie als gemeente staat: 

De baptisten gemeente Ontmoeting wil een liefdevolle, open en gastvrije gemeenschap van 

gelovigen zijn tot eer van God, waar mensen zich thuis voelen en op basis van hun keuze een 

volgeling van Jezus Christus te willen zijn, zich laten vormen tot een leven van dienstbetoon in 

woord en daad.  
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2. Wat doen wij nu aan diaconaal werk in en vanuit onze gemeente 

 

2.1.Binnen de gemeente  

Op dit moment zien we als werkgroep diaconaat, binnen de gemeente de volgende  diaconale 

activiteiten gebeuren: 

- Hulp bij het verhuizen van en  klussen voor leden/vrienden die dit zelf niet kunnen of niet 

kunnen regelen door bemiddeling van de werkgroep diaconaat of spontaan door leden en 

vrienden van de gemeente, 

- Het bezoeken van zieke of oudere leden en vrienden die zelfstandig niet meer naar de 

bijeenkomsten van de gemeente kunnen komen. Bezoeken van mensen die alleen en aan 

de rand van de gemeente zijn komen te staan, eenzaam zijn en graag meer bezoek willen 

hebben. Dat gebeurt spontaan door mensen in de wijken, het vrouwencontact en het 

bezoekteam van de gemeente  

- Het door de week verzorgen van vervoer naar ziekenhuis of zorgverleners, 

gemeentebijeenkomsten van mensen zonder vervoer. Dat gebeurt spontaan of via de 

werkgroep diaconaat  door gemeenteleden en leden/vrienden die zich hiervoor speciaal 

bij de werkgroep hebben aangemeld.  

- Hulp bij financiële problemen aan mensen die in een verhardende samenleving sociaal en 

financieel tussen wal en schip terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld door verlies van werk, 

verlies partner, verlies woning, problemen met sociale regelingen, problemen op het 

werk, schuldenproblematiek. Dat gebeurt nu spontaan of via de werkgroep diaconaat 

door:  

 Leden /vrienden van de gemeente met kennis van en ervaring in het toepassen van 

sociale en financiële regelingen op het gebied van schuldhulpverlening en andere 

financiële administratieve  vraagstukken,  

 De gemeentelijke voedselpakket voorziening voor leden en vrienden die net boven de 

inkomens grens vallen met hun inkomen, waardoor ze geen gebruik kunnen maken 

van de voedselbank voorziening in hun woonplaats,  

 Het gratis  vragen en aanbieden van spullen via het ruilbord in ons gebouw  

Ontmoeting onder beheer van een lid van de werkgroep en via de website van onze 

gemeente (weggeef en vraag hoek) op initiatief  van en beheerd door twee leden van 

onze gemeente, 

 Het incidenteel in noodsituaties bieden van beperkte financiële steun aan vrienden en 

leden van onze gemeente op aangeven van de werkgroep diaconaat of het pastoraal 

team. 
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2.2.Buiten onze gemeente 

Buiten onze gemeente zijn we als gemeente betrokken bij: 

 De voedselbank Arnhem. Dat doen we door zonder betaling ons gebouw elke 

vrijdagmiddag ter beschikking te stellen als uitgifte punt voor de afnemers van 

momenteel ongeveer 70 voedselpakketten per week voor ongeveer 250 personen. 

Daar werken nu naast vrijwilligers van buiten onze gemeente een vijftal leden van 

onze gemeente als vrijwilliger aan mee.  

 De nachtopvang voor dak – en thuislozen de Duif in Arnhem. Daar dragen wij als 

gemeente een enkele keer per jaar op zondag via de tweede collecte financieel aan bij. 

Tijdens de opvangtijden werken een betaald staflid en twee vrijwilligers uit onze 

gemeente in de opvang mee. 

 Het werk onder prostituees van de St. huis op de Muur in Nijmegen. Steun met de 

opbrengst van de tweede collecte en giften van individuele personen met de inzet van 

één of meer (vrouwelijke) vrijwilliger(s), 

 Onze vertegenwoordiging in het diaconaal Overleg Kerken en Overheid in Arnhem 

via een lid van onze gemeente met terugkoppeling van informatie naar de werkgroep 

diaconaat, 

 Diaconale ondersteuning met geld en inzet van twee vrijwilligers uit onze gemeente 

t.b.v. diaconale projecten van de Stichting Holland-Moldova in samenwerking met de 

St. Carmel health care management in Moldavië, 

 Het via de opbrengst van tweede collectes tijdens de zondagmorgen dienst  

ondersteunen van diaconaal werk van derden zoals de St. Huis op de Muur in 

Nijmegen, Dovenschool in Kameroen, 

 Diaconale ondersteuning van zendingswerk van leden uit onze gemeente in 

Roemenië,Ethiopië, Z. Afrika, S. Leone en Europa breed in samenwerking met het 

taakveld Outreach. Dat gebeurt financieel op zowel individuele basis als via tweede 

collectes. Leden van onze gemeente zijn hier via de diverse Thuisfrontcommissies in 

ondersteunende zin en met sponsoracties bij betrokken.   Een student uit S. Leone 

ontving voor de afronding van zijn promotie financiële ondersteuning via de 

Thuisfrontcommissie van Hans en Aisha Oosterloo, voor de afronding van zijn 

proefschrift aan een Universiteit in Engeland. Hij en zijn vrouw keren daarna dit jaar 

weer terug naar S. Leone om daar voor gemeenten en het land dienstbaar te zijn..  

 Het verlenen van financiële noodsteun via baptisten kanalen bij natuurrampen en 

oorlogssituaties aan slachtoffers van die rampen en oorlogssituaties via tweede 

collectes en individuele giften, 

 

Ongetwijfeld zullen meerdere leden en vrienden individueel of via andere (christelijk 

gemotiveerde ) organisaties ook betrokken zijn bij diaconale activiteiten, binnen en/of buiten 

onze gemeente. Een betrokkenheid die spontaan ontstaat gedreven door de bewogenheid en 

liefde van Christus. Met die mensen willen we als werkgroep diaconaat wel graag in contat 

komen.   
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3. Wat we (kunnen) gaan doen 

 

3.1. Wat we  meer kunnen doen  

Wat we meer kunnen doen is; dat wat we nu doen, we goed (of beter) blijven doen.  

Daarvoor is de inzet van meer mensen nodig met voldoende  tijd voor diaconaal werk. Dat vraagt 

van ons allen creatieve aandacht voor en omzien naar elkaar binnen de gemeente. Een sterk punt 

van onze gemeente.  Die aandacht is ook nodig voor mensen buiten onze gemeente. Bijvoorbeeld 

als vrijwilliger bij de nachtopvang van dak en thuislozen. Dat kost geen geld. 

 

De vraag naar diaconale ondersteuning neemt toe. Zowel binnen als buiten onze gemeente. Onze 

bewogenheid met mensen in de knel, gedreven door de Liefde van Christus voor deze wereld en 

alles wat daarop is, dringt ons er toe antwoord te geven op die vraag. 

 

Diaconaat gaat niet over het helpen van probleemgevallen. Het gaat over mensen, over ons 

allemaal. Want er kan zo maar iets gebeuren dat ons leven op de kop zet. Je kunt zo van rijkdom 

in armoede vervallen, van gezond zijn in ziekte, van een sterk netwerk om je heen in 

eenzaamheid. Mensenlevens zijn kwetsbaar, ook die in onze gemeente. Durven we daarmee naar 

elkaar in de gemeente mee naar voren te komen. Willen we een diaconale gemeente zijn, dan 

zullen we naar elkaar die kwetsbaarheid ook durven laten zien en zee gaan met kwetsbare 

mensen. Dat vraagt om een zorgvuldige wijze van werken. Daarvoor hebben we in bijlage 2 een 

aantal basiswaarden  opgeschreven die richting geven aan de uitvoering van ons diaconaal werk. 

Wederkerigheid in het geven en ontvangen van aandacht en hulp aan elkaar krijgt daarin extra 

aandacht.  

Diaconaat is ook niet alleen een zaak van de diaconale werkgroep, maar van alle vrienden en 

leden van onze gemeente. Het komt ook terug in de liturgie, in getuigenissen, in het onderwijs en 

het geloofsgesprek, in de wijken.   

 

3.2.Veel meer doen vraagt onze bereidheid meer te geven  

Veel meer dan we nu als gemeente op onder de 3 genoemde diaconale gebieden al doen lijkt 

financieel  nu niet mogelijk. Daarvoor ontbreken de financiën. Als onderdeel van de begroting 

voor het pastoraal werk, waar het diaconaat organisatorisch onder valt , was er in  2014 een 

bedrag van € 1.450,- begroot. Een zelfde bedrag is voor 2015 begroot. 

 

Of is er financieel toch wel meer mogelijk? In 2014 bracht de gemeente  via de tweede collectes 

en overgemaakte giften € 8.433,- bijeen  voor het diaconaat in het algemeen en de financiering 

van  het gemeentelijk voedselpakketten project in het bijzonder. 

 

Voor de diaconale ondersteuning van zendingswerk en van het zorgcentrum in Moldavië via de 

St. Holland-Moldova brachten we ruim € 10.000,- bijeen via tweede collectes en individuele 

giften.  

 

Er zit in onze gemeente dus wel degelijk meer financieel vermogen om diaconaal meer te doen 

dan we nu doen. De verwachting en hoop is dat deze omvang van extra financiële ondersteuning 

van diaconaal en ander werk met extra collectes en giften de komende jaren blijft en zelfs nog 

toeneemt. De  behoefte aan  diaconale ondersteuning binnen en buiten onze gemeente stijgt. Dat 

vraagt om een royaal, bij het Koninkrijk van God passend,  antwoord vanuit onze gemeente en 

niet alleen in termen van geld, maar meer nog in tijd.  

 

Alles bij elkaar bedroegen in 2014 de inkomsten en uitgaven voor interne en externe diaconale 

ondersteuningsactiviteiten een kleine € 20.000,- op een totaal inkomsten bedrag van onze 

gemeente van ruim € 220,000,- begroot en niet begroot. Dat is ruim  10% op het totaal aan 

ontvangen gelden.  



5 
 

3.3.Wat zijn concreet onze plannen om in 2015 en 2016 te doen?  

 

3.3.1. Intern 

 Bekendheid geven aan wat er nu aan diaconaal werk gebeurt in onze gemeente ( zie 

paragraaf 2 ) en wat het resultaat is via o.a. presentaties en Zuid Geluid, de website, etc. 

 Nagaan over welke noden in onze gemeente niet of nauwelijks wordt gesproken ( bv 

eenzaamheid, financiën, werkloosheid, drank of andere soorten verslaving etc) , 

 Nagaan welke diaconale nood in onze gemeente meer aandacht vraagt, 

 Nagaan waar we als gemeente diaconaal goed in zijn en hoe we gaven op dit gebied 

missionair in kunnen zetten in onze eigen stad/dorp of wijk waar we wonen, waar een 

wijkkring functioneert, bv m.b.t. vluchtelingen problematiek, gehandicaptenzorg en 

mantelzorg en praktische ondersteuning, echtscheiding, onleefbare woonsituaties, 

 Bekendheid geven aan wat de rol, plaats en samenstelling van de werkgroep diaconaat is, 

zodat leden en vrienden weten met welke diaconale vragen zij bij de werkgroep terecht 

kunnen  

 Nagaan welke samenwerking wenselijk en mogelijk is met de taakgroepen toerusting, 

pastoraat en outreach en hoe het diaconaal werk een plek in de liturgie en verkondiging 

in onze samenkomsten kan hebben,  

 Elkaar in de gemeente stimuleren in het laten zien van een levensstijl die past bij het 

volgeling van Christus zijn, inclusief onze zorg voor Gods schepping, ( zie o.a. 2 Kor. 2: 

14-17) en daarmee een “geur van Christus”zijn,  

 Leden en vrienden van de gemeente stimuleren zich persoonlijk in te zetten voor één of 

meer diaconale taken in de gemeente en diaconale initiatieven die vanuit de gemeente 

komen te ondersteunen.  

 De gemeente te stimuleren het diaconaal werk met giften te ( blijven) ondersteunen,  

 In overleg met de raad en penningmeester van de gemeente fondsen te vormen voor het 

diaconaal werk in het kader van de jaarlijkse begroting van de gemeente,  

 

3.3.2 Extern 

In aanvulling op wat in 3.3.1 staat:  

 De inzet van de gemeente met vrijwilligers bij wat er nu extern al gebeurt aan diaconaal 

werk of diaconale ondersteuning handhaven en waarnodig uitbreiden met ook financiële 

ondersteuning vanuit de gemeente, 

 In toerusting en prediking aandacht geven aan onze levensstijl als volgelingen van 

Christus op het gebied van het goed beheren van en werken aan herstel van Gods 

Schepping tot Christus weer komt om alles nieuw te maken en te herstellen zoals het bij 

de Schepping was bedoeld.  

 Het accent te leggen op wat we als leden en vrienden in onze gemeente kunnen betekenen 

voor onze eigen wijk/leef en woonomgeving gelet op de noden die we daar ontdekken. 

Daarbij ook de samenwerking met andere kerken , (christelijke) organisaties en 

gemeentelijke instanties te zoeken.  
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4. De plaats en taak van de werkgroep diaconaat 

Binnen het taakveld pastoraat vindt ook de werkgroep diaconaat haar organisatorische plaats. 

Dat zorgt voor korte lijnen naar het pastoraal team. Het sluit echter samenwerking met andere 

taakvelden niet uit.  

De werkgroep bestaat momenteel uit vijf leden: Germa Hoogakker ( notulist), Annie Janssen ( 

lid), George Roussel ( beoordeling financiële en sociale wetgevingszaken, schuldhulpverlening 

en toetsing aanvragen voedselvoorziening pakketten) Rita van Schaik  regelen door de week ( 

dus niet op zondag) van autovervoer, verstrekken voedselpakketten) en Joop Brongers ( 

coördinator werkgroepactiviteiten en voorbereiden en leiden werkgroep vergaderingen, beheer 

ruilbord). Rita van Schaik treedt i.v.m haar pensionering voor een nader te bepalen tijd terug uit 

de werkgroep. Haar taken zijn of worden tijdelijk door anderen onder wie Annie Jansen 

overgenomen. 

 

Momenteel ziet de werkgroep het als haar taakstelling: 

 Informatie verstrekking over diaconaat in en buiten onze gemeente en de noodzaak ervan, 

 Het coördineren van de lopende diaconale activiteiten  

 Het stimuleren en ondersteunen van nieuwe noodzakelijke initiatieven vanuit de 

gemeente op diaconaal gebied, passend binnen de mogelijkheden en het stimuleren van 

het geven van giften voor diaconaal werk, 

 Het rapporteren over resultaten van uitgevoerde diaconale activiteiten, 

 Het beheren van het diaconale budgetten en besluiten over toekenning van diaconale 

financiële ondersteuning voor zover de financiële middelen dat toelaten, 

 Zorgen voor de nodige toerusting op diaconaal gebied en de Bijbelse opdracht daarvoor, 

 Onderhouden van contact met de voorganger en de taakvelden die we als gemeente 

onderscheiden 

 Het zoeken naar en adviseren aan de raad en gemeente over het samenwerken met andere 

kerken, (christelijke) sociale diaconale instellingen en gemeentelijke overheid 

instellingen en stafdeskundigheid op diaconaal gebied van de Unie van Baptisten 

gemeenten in Nederland en van elders,  

 

Versie 28.5.2015/jgb 

Bijlagen 2. 
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Bijlage 1.  

Visie op ons gemeentelijk en maatschappelijk dienstbetoon in de navolging 

van Christus en als kenmerk van het burgerschap van het Koninkrijk van 

God 

 

1. De christelijke gemeente 
a. Haar gemeenschapskarakter 

Bij het dienstbetoon van de gemeente van Christus komt de sociale gestalte van de gemeente in 

het vizier. Dat leidt ons naar het begrip gemeenschap (koinonia) als centraal begrip in het bijbels 

spreken over gemeente zijn.  Handeling 2: 42 geeft er kernachtig inhoud aan: ‘zij bleven 

volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap , het breken van het brood en 

de gebeden”. Dat gaat samen met een solidair delen van geld en goed. Wat met die gemeenschap 

bedoeld wordt , staat in Johannes 15 met het beeld van de wijnstok en de ranken en in de brieven 

van Paulus als ‘lichaam van Christus” beeldend weergegeven.  

In de zichtbare gemeenschap van de gemeente als vertegenwoordiger van de gekruisigde en 

opgestane Christus  krijgt Gods heil gestalte onder mensen. De gemeente als gemeenschap der 

heiligen die in de navolging en het beeld van Christus dat Hij in haar drukt, haar identiteit vindt.   

 

b. Haar missionaire karakter 
 In het nieuwtestamentisch spreken over de gemeente als lichaam van Christus speelt altijd de 

missionaire situatie van de gemeente mee. Zo staat de gemeente in de wereld, zonder in de 

wereld op te gaan. Zij is geroepen om in de wereld anders dan de wereld te zijn, door concreet 

gestalte te geven aan Gods barmhartigheid (Matth.25:31-46) en gerechtigheid ( Amos 2:6-8). Dat 

betekent dat haar dienstbetoon zich niet alleen op de gemeenteleden richt, maar op alle mensen 

in nood. Het denken over en doen vanuit dit uitgangspunt heeft een ontwikkeling doorgemaakt 

van een beperkt denken over dienstbetoon als “gemeentelijke armenzorg” naar ook dienst aan de 

samenleving, present zijn als gastvrije gemeenschap onder mensen die aan de rand van de 

samenleving zijn terecht gekomen. De visie op de verhouding gemeente en samenleving houdt 

verband met de opvattingen over de reikwijdte van Gods scheppend,verlossend, verzoenend en 

herstellend en vernieuwend handelen. Christus zelf zag als zijn missie: armen het goede nieuws 

te brengen, gevangenen vrijlating  bekend te maken,  blinden het herstel van hun zicht,en 

onderdrukten hun  vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. ( Lukas 4: 

18,19)   

 

c. Haar zorg voor Gods schepping 

Evangelische christenen en het milieu vormen al lang een lastige combinatie. Raakt het ons dat 

de oceanen vervuild raken, de aarde uitgebuit? Of is onze reaktie er één van: God zorgt toch voor 

ons? En : deze aarde zal toch vergaan? Hoe zien we dat in onze gemeente?  

Als wij de uitnodiging aangenomen hebben om het Koninkrijk van God binnen te gaan, krijgen 

we een dubbele nationaliteit. We zijn burgers van deze wereld en tegelijk van het Koninkrijk van 

God. In het koninkrijk der Nederlanden zijn wij ambassadeurs van het Koninkrijk van God ( 2 

Kor.5:20). Aan Christus behoort heel de schepping, ook al zucht die nog onder de 

onvolmaaktheid door de zondeval: God heeft Zijn schepping lief en gaf daarvoor Zijn zoon ( 

Joh.3:16). In de tussentijd : tussen de komst en de wederkomst van Christus en het Koninkrijk 

dat gekomen is en dat nog komt, zijn wij burgers van Gods Koninkrijk. De uitdaging is dan daar 

nu al uitdrukking aan te geven in ook onze omgang met de schepping, als goede  rentmeesters 

zorgen voor die schepping van God.  Dat we weet hebben van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde’ wil niet zeggen, dat we niet zuinig hoeven te zijn op deze aarde. Vergelijk het maar met 

“God belooft dat Hij eens alle zieken zal genezen en alle tranen afdrogen. Maar er is geen dokter 

die daarom zegt dat hij ermee stopt.  ( Genesis 1: 26 en 31,2:15, Psalm 115:15 en 16, Jesaja 11; 

1-10;Rom.8:19-22)  
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Bijlage 2. 

Onze basis waarden bij het diaconaal werk 

 

Welke verantwoordelijkheid heb je als gemeente als je te maken krijgt met nood?  Een heel 

belangrijke vraag. Enerzijds vanwege de krachtige roep uit het evangelie, om te zien naar 

mensen in nood. Anderzijds ook om de grenzen van je eigen kunnen als diaconale  gemeente te 

kennen. Je kunt niet de nood van de hele wereld oplossen, maar toch kan die nood aan je 

voordeur kloppen. Een belangrijke vraag hierbij is vanuit welk mensbeeld je werkt. Daarom 

volgen hier enkele belangrijke waarden die aan de basis liggen van ons praktisch diaconaal 

werken. ( ontleend aan een voorbeeld diaconaal beleidsplan versie 1.2. 10.6.2011 voor een 

baptisten gemeente van de Unie van Baptistengemeenten).   

 

1. Wederkerigheid 
Het principe van de wederkerigheid gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen die allemaal 

de genade van God nodig hebben. Deze fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen is een 

belangrijke waarde binnen het diaconaat, en tegelijk één van de moeilijkste. Het gaat bij 

wederkerigheid met name om een gelijkwaardig mogen geven en ontvangen. Vaak vinden we 

geven makkelijker dan ontvangen . En als iemand ons om hulp vraagt, is het logisch dat wij 

geven en dat die persoon ontvangt. Alleen als wij alleen maar degenen zijn die geven , dan 

ontstaat een onevenwichtigheid in de relatie Geven is een vorm van macht. Je hebt iets te bieden 

en dat voelt goed. Ontvangen is veel kwetsbaarder, want je hebt een bepaalde nood en bent 

afhankelijk van de ander. Wederkerigheid in ons diaconaal handelen vereist dat we altijd de 

ander de mogelijkheid bieden  ‘terug te geven’ en bereid zijn te ontvangen. Het gaat om een 

‘doorleefd samen’. 

   

2. Duurzame relatie 
Diaconale acties hebben vaak een sterk ‘interventie’karakter. Daarbij bepaalt de gevende partij 

de agenda en trekt na de actie zijn handen terug. Het probleem hierbij is dat veel nood niet wordt 

opgelost door interventie, maar juist door presentie: het aanwezig zijn en een wederkerige relatie 

aangaan, het samen met de persoon in nood die noodsituatie uithouden, ook als er ( direct) geen 

oplossing voor is. Dat is moeilijk. Dan bepaal je als hulpgever niet meer zelf de agenda en kan 

de ander ook een beroep op jou doen. Dat vraagt meer van je. Als je als gemeente echter belijdt, 

dat elk mens waardevol is, dan zou je je diaconaal beleid en handelen rond die mens moeten 

vormgeven en minder rond je eigen agenda. 

  

3. Mensen bemoedigen  
Ieder mens is een beelddrager van God. Dat betekent dat ieder mens verantwoordelijkheid 

draagt, maar ook mogelijkheden heeft. 

Dit vraagt een benadering die niet uitgaat van wat iemand niet kan, maar juist wat iemand wel 

aan mogelijkheden heeft. Zo geeft het kunnen geven mensen een gevoel van eigenwaarde, van 

‘iets kunnen’. Bij mensen bemoedigen gaat het om het vergroten van dat bewustzijn, iemand 

wordt ‘bekrachtigd’ om zelf weer dingen op te pakken. Het is daarom belangrijk in het diaconaat 

zoveel mogelijk door de mensen zelf te laten doen, voor zover dat binnen hun mogelijkheden 

ligt. Wees bemoedigend en complimenteus, en heb oog voor de kracht van mensen , zelfs als die 

mensen een diepe nood hebben. Gebed en het werk van Gods Geest speelt hierbij een belangrijke 

rol, in voorbede  maar ook in het met mensen bidden.  
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4. Diaconaal leren 

Dit houdt in de bereidheid om de hiervoor genoemde waarden in het eigen diaconaal gedrag aan 

te leren, je eigen gelijk even aan de kant te zetten. Het houdt ook in kennis en vaardigheden 

aanleren op het gebied van wat de bijbel leert over diaconaat, over hoe sociale wetgeving in ons 

land functioneert, bij welke instanties je terecht kunt in geval van nood, weten hoe onze 

samenleving in elkaar zit etc. Leren luisteren vanuit een open houding naar mensen is daarbij een 

belangrijke voorwaarde. 

  

5. Gavengericht werken 

In onze gemeente vinden we het belangrijk om ‘gaven gericht’ te kunnen werken. Mensen 

hebben gaven en talenten gekregen van de Here God om in te zetten tot opbouw van de 

gemeente. Dus ook voor het diaconale missionaire werk van de gemeente. Omgekeerd kun je dit 

principe ook toepassen op de gemeente door  ‘waar ze goed in is’  dat dan ten dienste te stellen 

van de nood binnen en buiten de gemeente. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de kracht van 

de gemeente . Een valkuil daarbij kan zijn, dat de gemeente alleen maar met fijne en 

comfortabele dingen bezig gaat. Dit gavengericht werken gaat altijd samen met een oprecht 

zoeken naar de wil van de Heer en met een goed luisteren naar de stem van de mensen in nood.   

 

 

 


