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WERKPLAN 2022-2024 
TAAKGROEP DIACONIE 

Protestante Gemeente Hellevoetsluis 
 

Dit werkplan geeft de doelstellingen en voornemens weer, hoe wij als diaken het diaconaat handen en 
voeten dienen te geven. Om dit te bereiken hebben wij een missie en visie vastgesteld. 

Onze missie is: 
“Mensen helpen die geen Helper hebben.  
De gemeenteleden te motiveren tot diaconaal bewustzijn op het gebied van sociaal-
maatschappelijke thema’s.  
Het dienstbaar zijn aan onze naaste zonder aanzien des persoons of geloof. 
Te getuigen van de gerechtigheid en barmhartigheid van God waar onrecht geschiedt.” 
Onze visie: 
“Levend vanuit Gods woord als bron, mede geïnspireerd door Jezus, ons laten leiden tot 
diaconaal bewustzijn en handelen. “ 
 
Dit is niet alleen een taak voor de diaken, maar voor de gehele gemeente. Zoals verwoord in de 
Kerkorde van de PKN: 
“De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” (Kerkorde PKN :X.2). 
 
De doelstelling is altijd: 
“Het direct bevorderen van het omzien naar en bevorderen van welzijn en gerechtigheid naar onze  

    medemens door praktische hulp te verlenen bij lokale tot internationale nood”  
 

Concrete plannen voor 2022-2024: 
1. Het uitvoeren van taken, zoals vastgesteld In de Kerkorde en de  “Plaatselijke regeling 

2007-11” van de PG Hellevoetsluis.” 
2. Ruimte voor toerusting en bewustwording creëren binnen de Diaconie.  
3. De Diaconie pro-actiever profileren binnen de sectie/wijk via de sectie-overleggen.  Met 

elkaar zijn we de ogen en oren bij het ontdekken van noodsituaties op diaconaal terrein.  
4. Afvaardigen van een diaken naar organisatie “Voedselbank Hellevoetsluis” en 

“Kledingbank”. Als nodig is, het bieden van financiële ondersteuning aan plaatselijke 
sociaalmaatschappelijke organisaties.    

5. Het werk van ZWO/Kerk-in-Actie meer handen en voeten geven. Ook hier is menskracht 
nodig om creatieve initiatieven te ontwikkelen. Ook hier heeft de gemeente een 
verantwoordelijkheid.  

6. Het onderhouden van goede contacten met predikanten en andere taakgroepen.   
7. Daar waar mogelijk  hulp te verlenen, financieel en daadwerkelijk, via Stille Hulpverlening 

(SHV) en Diaconaal Resque Team(DRT).  
8. Hulp in de vorm van een luisterend oor te bieden bij een rampsituatie binnen de 

burgerlijke gemeente Hellevoetsluis in een nader open te stellen (kerk)gebouw. 
Dit is ook mogelijk bij een regionale rampsituatie.  

9. Opstellen collecterooster voor niet reguliere collecten. Speciale thema’s vaststellen tbv 
Dankdagcollecte en collecte Werelddiakonaat.    

10. Meer naar buiten laten zien waar diaconie voor staat en hoe we dat willen bereiken. 
Verzorgen buurtmaaltijd. 
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Daarnaast goed opletten dat er voldoende diakenen zijn. 
11. Door een verantwoorde en pakkende doelomschrijving de collectes meer levendig te 

maken en te houden. Als het mogelijk is dit te ondersteunen met korte filmpjes en/of 
foto’s.  

12. De diakenen meer zichtbaarheid geven binnen de gemeente door pro-actiever aanwezig 
te zijn in de liturgie/eredienst. (bijv. verwelkoming kerkgangers bij binnenkomst, 
verzamelen voorbeden.) 

13. De opbrengsten uit het beheer van gronden te besteden aan diaconale goede doelen en 
steunverzoeken. Dit bedrag dient jaarlijks vastgesteld te worden. Opstellen lijst welke 
stichtingen een jaarlijkse financiële ondersteuning ontvangen.  
Voor 2022 is een bedrag beschikbaar van € 25.000,00 

 
Het deelnemen aan activiteiten georganiseerd door andere kerkelijke / niet kerkelijke organisaties 
moet telkens overwogen worden. 
 
Als aanvulling op het werkplan zal voor de onderstaande taakvelden een diaken worden aangesteld als 
“eigenaar” van dit taakveld.  
 

- Grondcommissie   Ahrend Siebelhoff 
- DRT/Stille hulpverlening  Cor van Twillert, Jeanette Gros, Rita Kleine 

Ahrend Siebelhoff 
- ZWO     Maaike en Dirk Verkamman    
- Afgevaardigde Voedselbank  Jeanette Gros 
- Afgevaardigde liturgiecommissie  

Vestingkerk/Petrakerk   Henk Schenk 
- Jeugddiaconaat 
- Ouderendiaconaat ACO   Bep Kroos 
- Cliëntenraad gemeente (WMO)  Cor van Twillert 
- Collecterooster en – verwerking Dirk Verkamman 
- Gezamenlijk overleg diaconaat VPR Bep Kroos 
- Diaconale vakantieweken  Marianne Jaquemijns/Bep Kroos 

 
 
Vastgesteld in de vergadering Taakgroep Diaconie d.d. 24 april 2022. 
 
 


