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De diaconie is een wijkdiaconie. Vijf wijkdiaconieën van de twee Brongemeentes, de Goede
Herderkerk , de Sionskerk en onze kerk vormen samen de Centrale Diaconie van de PKNgemeente
Alphen aan den Rijn Oudshoorn-Ridderveld. De diaconie staat midden in de gemeente, zowel met
haar liturgische taken op zondag en andere kerkelijke diensten, als ook met aandacht, zorg en
materiële (financiële) ondersteuning van gemeenteleden en anderen.
Vier diakenen vormen de wijkdiaconie. In de uitvoering leunt de diaconie op de Werkgroep
Aandacht. Incidenteel krijgt ze hulp van vrijwilligers uit de gemeente.
Elke vier jaar stellen we een nieuw beleidsplan op en leggen dat ter goedkeuring voor aan de
Kerkenraad van de Oudshoornse Kerk, vervolgens aan de Centrale Diaconie en tenslotte aan de
Algemene Kerkenraad van de PKNgemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn-Ridderveld.


Wij maken keuzes vanuit de achtergrond zoals geschetst in het algemene deel van het
beleidsplan van de Kerkenraad van de Oudshoornse Kerk. Wij verantwoorden onze keuzes
t.o.v. onszelf binnen de diaconie, t.o.v. onze wijkkerkenraad, de wijkgemeente (die ons
draagt en inspireert passend en aansluitend aan de Centrale Diaconie en tegenover de
wereld waarin wij leven

Onze taken zijn de volgende:
1. Liturgische taken
2. Aandacht en (zorg) voor mensen, plaatselijk, nationaal en internationaal. Het voorzien in de
financiële middelen voor de materiële kosten van zorg en aandacht
3. Participatie in het bestuur van de kerk
4. Participatie in organen op wat meer afstand, zoals het Diaconaal Platform, de Classis

De diaconie gebruikt een jaarplanner waarin alle activiteiten benoemd worden.

1. Liturgische taken
De diaconie heeft een liturgische taak bij de viering van het Vreugdemaal. Voor de uitvoering
zijn protocollen beschikbaar.
In samenwerking met de overige wijkgemeenten verzorgen dominee en diakenen drie maal
per jaar het Vreugdemaal in een korte dienst in de Noorderbrink.
De diakenen voeren de collecte uit in de eredienst. Elk jaar in oktober legt de diaconie een
concept-collecterooster voor aan de Centrale Diaconie en aan de wijkkerkenraad.
De diaconie organiseert in het voorjaar een inzameling van bloemen voor de zg.
Bloemendienst en in het najaar een inzameling van oogstproducten voor de zg. Oogstdienst.
Vanuit deze diensten worden de bloemen en de oogst bezorgd bij oudere gemeenteleden.

2. Aandacht en zorg voor mensen
De uitvoering van aandacht en zorg voor de eigen gemeenteleden is in handen van de Werkgroep
Aandacht die (inhoudelijk) gekoppeld is aan het Pastoraat. De materiële lasten van deze werkgroep
worden gedragen door de diaconie.
In de afgelopen jaren is een verbreding van de doelgroep oudere gemeenteleden nagestreefd. Op dit
moment is de participatie naar onze mening voldoende. De verbreding brengt hogere financiële
lasten met zich mee, waarin de diaconie kan voorzien. Dit proces vraagt om continuïteit. Die
continuïteit wordt ondersteund door giften uit de gemeente. De diaconie kent een ruime reservering
om het gevoerde beleid tenminste 5 jaar te blijven uitvoeren wanneer de inkomstenstroom
opdroogt. De diaconie streeft ernaar de huidige reserve niet verder te laten groeien.
De diaconie ondersteunt in materiële zin het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente, uitgevoerd
onder verantwoordelijkheid van het consistorie.
Bij de ondersteuning van goede doelen kiest de wijkdiaconie voor die organisaties die als doel
hebben de materiële lasten van de doelgroep te verlichten.
Jaarlijks voeren we drie door Kerk in Actie voorgestelde collectes uit die direct worden
doorgezonden.
In samenwerking met de andere wijkdiaconieën geven wij vorm aan gezamenlijke acties, waarmee
wij de eenheid in onze PKNgemeente willen ondersteunen. Daar waar nu een deel van de
wijkdiaconieën een rol op lokaal niveau spelen, zoeken we samenwerking en willen we mede
verantwoordelijkheid dragen, ook financieel.
De diaconie heeft gekozen voor een vast ritme in de besteding van collectes: naast een klein aantal
benoemde interne doelen, steunen we één plaatselijk doel voor langere tijd: het inloopcentrum voor
dak- en thuislozen Het Open Venster. Vervolgens steunen we steeds gedurende drie jaar een
nationaal gekozen doel dat afhankelijk is van giften en ook steeds gedurende drie jaar een doel
buiten Nederland. Dat laatste doel is bij voorkeur een opstartende organisatie die nog niet is ingebed
in de ‘gewone’ geldstromen. Dit alles vanuit het uitgangspunt dat onze hulp ook daadwerkelijk
verlichting geeft.
Met de ondersteuning van deze drie doelen verwachten we betrokkenheid te genereren bij
gemeenteleden.

3. Participatie in het bestuur van de kerk
De diaconie is in zijn geheel onderdeel van de wijkkerkenraad van de Oudshoornse Kerk. De diaconie
draagt verantwoordelijkheid in de kerkenraad en levert naar rato vertegenwoordigers, biedt
praktische hulp waar nodig. Op dit moment is het voorzitterschap opgedragen aan een diaken.

4.Participatie in andere organen
De diaconie is met twee diakenen vertegenwoordigd in de Centrale diaconie.
De diaconie is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform.
De diaconie streeft ernaar zich te vertegenwoordigen via de Centrale diaconie in verband met de
werklast voor de diakenen.

