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1. Hoe ziet de bestaande situatie eruit? 

Diaconaat is er op gericht de gemeente te laten functioneren als dienende 

christelijke gemeenschap. Dat is, samen er voor zorgen dat de mensen die 

armlastig, ziek of eenzaam zijn worden geholpen. Het gaat hier om mensen 

dichtbij of verder weg buiten onze gemeente. De diaconie probeert de gemeente 

hiervan bewust te maken door deze opdracht omzien naar elkaar in de praktijk 

te brengen.  

 

1.1 Wat doen we nu? 

 

• Opstellen collecterooster. 

• De predikant ondersteunen tijdens het Heilig Avondmaal. 

• Het verlenen van hulp aan alleenstaanden of gezinnen die het financieel moeilijk 

hebben door middel een lening of kleine gift dan wel hulp om de administratie op orde 

te krijgen 

• Het verstrekken aan enkele alleenstaanden of gezinnen van een financiële gift met 

kerst en voor de zomervakantie  

• Door de Rotary verstrekte pakketten met levensmiddelen naar alleenstaande en 

gezinnen brengen (december) 

• Organiseren kaartenactie van Amnestie International ten behoeve van gedetineerden in 

de Nederlandse gevangenissen. 

• Het eventueel aanbieden van een korte vakantie voor een gezin 

• Het verstrekken van een kerstattentie aan 79 plussers 

 

1.2 Wat missen we nu? 

De samenwerking met andere instellingen en de parochie is incidenteel waardoor op een 

aantal momenten langs elkaar heen werken. 

 

1.3 Wat blijft liggen? 

De personele bezetting van het diaconale team is klein waardoor we onvoldoende toekomen 

aan een aantal belangrijke taken. Zoals het vraagstuk van de klimaatbeheersing, structurele 

aandacht voor ZWO en niet te vergeten het vluchtelingen probleem. 

 

2. Wat zijn nieuwe mogelijkheden? 

Hopelijk kunnen we in SAGE verband kennis en ervaringen uitwisselen er zo nodig elkaar 

ondersteunen. 

 

3. Welke keuze maken we en waarom? 

1. Het verstrekken van een attentie aan 79 plussers zullen wij kritisch blijven bekijken. 

Mocht in de toekomst de financiële middelen minder worden dan zullen wij keuzes 

moeten maken.  

 

2. Het oprichten van een noodfonds is inmiddels een feit. 

 

 


