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Uitvoering van de opdracht van de stuurgroep aan de taakgroep Diaconie 
 
 
 

1. De opdracht 
 
De Stuurgroep Vereniging kerken in De Lier gaf de taakgroep Diaconie de volgende opdracht. 
 

“Breng in kaart wat er zoal onder verantwoordelijkheid van de diaconieën gebeurt. Bekijk hoe dat een plek kan 
krijgen in de nieuwe gemeente en op welke wijze u de leden van de gemeente daarbij wilt betrekken. Gebruik 
dit moment als een kans om u te heroriënteren en kom met voorstellen.” 

 
 

2. Visie van de taakgroep over diaconaat, diaconale opdracht, gemeentediaconaat 
 
Een plaatselijke kerkelijke gemeente zonder diaconie is ondenkbaar. Al heel vroeg werden in de christelijke gemeente 
mensen aangesteld om zorg te hebben voor de armen en de kwetsbaren. Zie hiervoor Handelingen 6:1-7. Deze diake-
nen kregen een plek in de gemeente naast degenen die belast waren met de verkondiging van Gods Woord. Zolang 
de kerk bestaat is de zorg voor armen, opkomen voor de zwakken, strijden voor rechtvaardigheid in de samenleving, 
een wezenlijke taak. En zo natuurlijk ook in de Protestantse Gemeente te De Lier. 
Vaste taken van de diaconie zijn de taken die behoren bij de erediensten en vertegenwoordiging in de kerkenraad.  
Daarnaast ziet de diaconie ‘dienstbaarheid’ en ‘barmhartigheid’, met als belangrijk aspect het omzien naar de mede-
mens in zijn algemeenheid, als belangrijke uitgangspunten van haar taak. Alleen al het aanbieden van een luisterend 
oor kan in veel gevallen veel steun geven. De armen, zieken en eenzamen in de samenleving zijn een belangrijke 
doelgroep als het gaat om het geven van aandacht.  
Ook het werken aan gerechtigheid is een taak van de diaconie. Gerechtigheid doen is het opsporen van, het verzet 
tegen en het veranderen van situaties waarin verdrukking, armoede, achteruitstelling en onmenswaardige scheefgroei 
ontstaan.  
 
 

3. Activiteiten met opmerkingen en aanbevelingen 
 
Momenteel verricht de diaconie werkzaamheden die zij soms al langere tijd als haar taak ziet. Tijdens de bespreking 
van de opdracht nam de taakgroep de activiteiten onder de loep en stelde zich de vraag of de werkzaamheden nog 
steeds tot haar taak, zoals zij deze thans ziet, behoren. Niet alleen de samenleving verandert, maar ook kan in de loop 
van de tijd het accent van de werkzaamheden zijn gewijzigd. 
 
De taakgroep stond stil bij de volgende activiteiten, maakte daarbij de volgende opmerkingen en doet de volgende 
aanbevelingen.  
 
Disselkoenfonds (Vredekerk) 
Het beheer van dit fonds heeft een historie en komt voort uit een laatste wilsbeschikking. Het fonds valt niet onder ver-
antwoordelijkheid van de diaconie. Momenteel heeft één lid van de diaconie zitting in de organisatie die het fonds be-
heert, maar niet namens het college. De taakgroep adviseert het Disselkoenfonds buiten de verantwoordelijkheid van 
de diaconie te houden.  
 
Activiteiten in de wijk Molensloot (Vredekerk) 
Eén van de diakenen is verbonden aan de wijk Molensloot en organiseert met de ouderlingen / wijkmedewerkers acti-
viteiten in de wijk. 
Er vinden voornamelijk pastorale activiteiten plaats waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende 
rollen vanuit de kerk. De taakgroep is van mening dat een speciale wijk-diaken vooralsnog niet nodig is. 
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Aandacht aan ouderen, zieken en behoeftigen rond de kerstdagen 
Beide diaconieën hebben dit onderwerp jaarlijks op de agenda staan. De gedachten erachter zijn dezelfde, maar op 
één punt is de invulling anders (verstrekking dagboekjes aan 80+ gemeenteleden). 
De taakgroep is van mening dat na het samengaan van beide kerken er één werkwijze dient te worden gehanteerd. 
De diaconie zal daartoe de nodige stappen dienen te ondernemen.  
 
Zending / ZWO 
Bij zowel de Domkerk als de Vredekerk is de zendingscommissie opgeheven. De werkzaamheden zijn bij de diaco-
nieën ondergebracht.  
De diaconieën hanteren verschillende werkwijzen. Overeen komt dat zij beiden bewerkelijk zijn en de uitvoering afhan-
kelijk is van één persoon. De jaarlijkse hoge opbrengsten per diaconie zijn echter zodanig dat de taakgroep van me-
ning is dat er niet zomaar afscheid kan worden genomen van de Zending / ZWO.  
De taakgroep adviseert een eensluidende werkwijze waarbij de continuïteit op langere termijn wordt gegarandeerd. 
Ook adviseert de taakgroep de benaming ZWO aan te houden. 
 
Hervormde Vrouwendienst (Domkerk) 
De (ca 60) leden van de Hervormde Vrouwendienst (HVD) bezoeken de oudere gemeenteleden in het kader van ‘aan-
dacht voor elkaar’. De HVD valt onder de diaconie. Eén van de diakenen is portefeuillehouder. 
Bij de Vredekerk valt het ouderenbezoek niet onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.  
Gezien de taakinvulling van de HVD is de taakgroep van mening dat de HVD organisatorisch onder het pastoraat 
dient te fungeren. 
 
Het Westerhonk 
Beide diaconieën hebben contact met ’s Heeren Loo locatie Het Westerhonk in Monster, een plek waar mensen met 
en zonder verstandelijke beperking samen wonen, werken, leren en recreëren.  
Regelmatig organiseert de PKN kerk in De Lier een kerkdienst voor de bewoners van het Westerhonk in de Lierse 
Domkerk en Vredekerk. De bewoners van het Westerhonk zijn dan te gast. 
Ongeveer zes keer per jaar zijn een diaken en ouderling de dienstdoende ambtsdragers tijdens een kerkdienst in de 
Westerkerk op het Westerhonk (drie keer Domkerk, drie keer Vredekerk). 
De plaatselijke kerken leveren een financiële bijdrage aan de contactraad van de Westerkerk om de kerkdiensten en 
het vervoer van/naar de Westlandse kerkdiensten te ondersteunen. 
Twee keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering met alle leden, bestaande uit de diverse Westlandse kerkge-
meenten. 
De taakgroep adviseert de betrokkenheid bij het Westerhonk te continueren. 
 
Lierse Maatjes 
In samenwerking met Vitis Welzijn ondersteunen beide diaconieën de Lierse Maatjes, vrijwilligers uit de gemeente die 
zich belangeloos inzetten voor mensen die tijdelijk extra aandacht nodig hebben, op welke manier dan ook.  
De taakgroep adviseert deze activiteit te continueren.  
 
Hulpaanvragen 
Beide diaconieën ontvangen hulpaanvragen, meestal vanwege acute financiële problemen. De aanvragen komen 
veelal binnen via Vitis Welzijn, maar ook via andere wegen bereiken de aanvragen de diaconieën. De opvolging van 
de aanvragen gebeurt in beide diaconieën op vrijwel identieke wijzen.  
De taakgroep adviseert deze activiteit te continueren.  
 
Organiseren taxivervoer (Vredekerk) 
De diaconie van de Vredekerk bemiddelt in het vervoer van en naar de kerk als daar behoefte aan is. De taakgroep 
ziet dit als een diaconale taak. Deze taak kan eventueel namens de diaconie worden ingevuld door een gemeentelid.  
 
Zondagmiddagbreek 
Een initiatief van Vitis Welzijn en de gezamenlijke kerken van De Lier. Speciaal voor alleenstaanden die even de deur 
uit willen op zondag. 
Deze maandelijkse bijeenkomsten voldoen aan een behoefte. De taakgroep adviseert deze activiteit te continueren. 
 
Jeugddiaconaat (Vredekerk) 
Een lid van de diaconie is aangesteld als jeugddiaken en maakt als zodanig deel uit van het JAD. De invulling van de 
werkzaamheden van de jeugddiaken in de praktijk is het verlenen van administratieve ondersteuning aan het JAD.  
De taakgroep ziet in het jeugddiaconaat een andere invulling dan een administratieve. De werkzaamheden van de 
jeugddiaken dienen in het verlengde te liggen van de diaconie en richt zich op de nood en behoeftes van anderen. Dit 
kan direct zijn naar de anderen toe, maar kan ook een coördinerende rol zijn, waarbij het jeugddiaconaat door de 
jeugd wordt uitgevoerd (jeugd zet zich in voor anderen). 
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De taakgroep adviseert het jeugddiaconaat deze invulling te geven. 
 
Ouderenzorg 
De taakgroep realiseert zich dat vanuit de historie de aandacht van de diaconieën vooral uitgaat naar ouderen, die 
daar dikwijls ook het meest voor in aanmerking komen. Dit uit zich in verschillende activiteiten en (financiële) onder-
steuning van een aantal initiatieven.  
De taakgroep vindt het echter belangrijk om ook oog te hebben voor anderen, van welke leeftijd dan ook. 
 
Hydepark 
Het Hydepark in Doorn, eigendom van de PKN, organiseert onder meer zorgvakanties voor personen die anders niet 
aan vakantie toe komen. Beide diaconieën bemiddelen tussen het Hydepark en gemeenteleden die in aanmerking 
wensen te komen voor een vakantie op het Hydepark. 
De taakgroep adviseert deze activiteit te continueren. 
 
Bloemenfonds (Domkerk) 
Dit fonds bestaat uit giften en bloemen, geschonken door gemeenteleden, met het doel bloemen in de kerk te plaat-
sen. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen bij gemeenteleden gebracht. De coördinatie wordt namens de 
diaconie door andere gemeenteleden gedaan. 
Ook bij de Vredekerk worden bloemen gebracht naar gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen. De organi-
satie hiervan ligt niet bij de diaconie.  
De taakgroep adviseert één werkwijze en organisatie, waarbij het beheer niet onder de diaconie valt.  
 
Financiële ondersteuning instellingen, acties, rampen, e.d. 
De diaconieën ontvangen giften, veelal gedoneerd tijdens de diensten. Zij maken gebruik van een collecterooster die 
zij jaarlijks opstelt en bekend maakt aan de gemeenteleden. Er wordt gebruik gemaakt van acties van Kerk in Actie, 
historie en persoonlijk inzicht bij het bepalen van de collectedoelen. Ook wordt ingegaan op de actualiteit waar ook ter 
wereld, bijvoorbeeld bij een natuurramp en hongersnood. Dan wordt er afgeweken van het collecterooster. Sinds 2018 
maken beide diaconieën gebruik van één collecterooster. 
De taakgroep adviseert deze activiteit te continueren. 
 
Participatie / Zitting Streekverband De Tien 
Beide diaconieën hebben zich door deelname aan het Streekverband De Tien verbonden aan het geven van een sub-
stantiële bijdrage aan enkele vaste wereldwijde diaconale projecten. Door de bij het Streekverband De Tien aangeslo-
ten kerken, wordt elk jaar geld ingezameld door middel van collecten, giften, enzovoort. Hiermee worden uitsluitend 
zes projecten die gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund. 
De taakgroep adviseert deze deelname te continueren. 
 
Zitting in de Raad van Kerken van De Lier 
Beide diaconieën hebben zitting in de Raad van Kerken van De Lier. 
De taakgroep is van mening dat zitting in de Raad van Kerken namens de kerkenraad plaatsvindt en ziet dit niet als 
een taak die specifiek bij de diaconie dient te worden ondergebracht. 
 
Zitting in Bazaarcommissie 
Om het jaar organiseren de kerken een bazaar. Van beide diaconieën maakt een diaken deel uit van de bazaar-
commissie. De taakgroep ziet de besteding van de opbrengst voor het goede doel en de eventuele activiteiten daar 
omheen (bijvoorbeeld voorlichting) als de taak van de diaconie in de commissie. De andere activiteiten die thans van 
de diaconieën worden verwacht is geen diaconale taak. Zij kunnen worden ingevuld door andere gemeenteleden.  
 
Diaconaal Platform Westland 
Door de jaren heen blijkt het lastig te zijn om aan actuele informatie te komen als het gaat om (nieuwe) projecten, 
schrijnende situaties en anderszins in de eigen gemeente. Beide diaconieën bezoeken de bijeenkomsten van het Dia-
conaal Platform Westland die voor een deel voorzien in de informatiebehoeften.  
De taakgroep adviseert het bezoeken van deze bijeenkomsten te continueren. 
 
 

4. Uitvoering van de diaconale taak en het betrekken van de gemeenteleden bij de diaconale  
werkzaamheden 

 
Om uitvoering te geven aan de diaconale taak binnen de gemeente, ziet de taakgroep een college dat uit tenminste 8 
leden bestaat. Er dient rekening gehouden te worden dat er ook naar andere mogelijkheden moet worden gezocht om 
uitvoering te kunnen geven aan de taak, zoals de aanstelling van diaconale rentmeesters binnen het college. 
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Het is wenselijk dat er meer betrokkenheid van de gemeenteleden binnen de gemeente wordt gecreëerd. Om dit te 
bewerkstelligen adviseert de taakgroep de diaconie transparant te zijn. Het is van belang meer naar buiten te treden 
en informatie te geven over haar eigen werkzaamheden en projecten die zij een warm hart toedraagt. En niet alleen 
voorlichting, bijvoorbeeld over de besteding van de collectes, maar ook terugkoppeling naar de gemeente.  
 
Betrokkenheid kan ook worden gecreëerd door gemeenteleden te betrekken bij het diaconale werk. De diaconale taak 
behoeft niet alleen te worden uitgevoerd door de diakenen.  
De diakenen kunnen sturing geven aan de diaconale taak van de kerk. 
Met het betrekken van gemeenteleden bij het werk van de diaconie, kan ook noodzakelijke - maar ontbrekende - ken-
nis en kunde binnen het college worden gehaald. 
 
Waar nood is kan de gemeente – binnen haar mogelijkheden – zorg en hulp verlenen. Deze diaconale taak heeft be-
trekking op de eigen omgeving van de gemeente, maar richt zich ook op nood van mensen buiten onze kerkelijke ge-
meente en mensen in de wijdere wereld. 
 
De diaconie kan niet alle werkzaamheden die op haar pad komen, doen. Enerzijds vanwege de tijdsinvestering die het 
werk met zich mee brengt, anderzijds vanuit financieel oogpunt. De diaconie zal dan keuzes moeten maken. Het ma-
ken van keuzes geeft duidelijkheid aan allen die bij het diaconaat zijn betrokken (bijvoorbeeld bij wijziging van het col-
lecterooster) en zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering.  
De taakgroep adviseert het werk van de diaconie als volgt te prioriteren. 
 
Prioriteit 1:  NOODhulpverlening  

 Lokaal (plaatselijke inwoners); + individuele situaties 

 Daadwerkelijke hulp en/of 

 Financiële ondersteuning 
Prioriteit 2:  Inter)nationale ondersteuning bij bijvoorbeeld rampen en hongersnood  
Prioriteit 3:  Ondersteuning van goede doelen  

 Die investeren in de toekomst  

 Streekgebonden qua organisatie / oorsprong 

 Wereldwijd  
Prioriteit 4:  Aandacht voor de medemens, overige activiteiten: kerstpakket, attenties, etc. 
 
Nagedacht zal moeten worden welke financiële reserve wenselijk is voor de garantie van een goede bedrijfsvoering  
 
De werkzaamheden van de diaconieën zijn vooral gericht op het (wereld)diaconaat, ontwikkelingssamenwerking en 
vluchtelingenhulp, veelal in samenwerking of ter ondersteuning van hulpverleningsorganisaties. Een tot dusver niet 
genoemd aspect binnen de diaconale taak is de verantwoording voor de aarde die aan ons is toevertrouwd. De taak-
groep beveelt in dit verband aan om bij de te maken keuzes het milieu en duurzaamheid mee te laten wegen in de 
besluitvorming.  
 
 

5. Kennis en vaardigheden  
 
Tenslotte merkt de taakgroep het volgende op. 
Om haar taak naar behoren te kunnen verrichten, is het van belang dat de diakenen de nodige kennis en vaardighe-
den bezitten. Deze kunnen worden opgedaan door het volgen van relevante cursussen. Ook het bijwonen van de jaar-
lijkse diaconale dagen voor het kennisnemen van de laatste ontwikkelingen, vindt de taakgroep in dit verband van be-
lang. 
 
 
De Lier, 25 mei 2019 
 
 
De taakgroep Diaconie, 
 
 
Alle diakenen van de Vredekerk en de Domkerk. 


