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Beleidsplan 2018 - 2022 Diaconie  

Hervormde Gemeente Overlangbroek  

(Hyacinthuskerk) 

Inhoud: 

1. Inleiding. 
2. Wat verstaan wij onder diaconaat.   
3. Wat doen we. 
4. De toekomst. 

 
1. Inleiding. 
Dit beleidsplan is bedoeld om duidelijk te maken wat wij verstaan onder diaconie, wat we doen, waar 
we ons verantwoordelijk voor voelen  en wat wellicht nieuwe doelen zouden kunnen zijn. 
Het is een bescheiden beleidsplan, want de kerkelijke gemeente is klein: zo’n 50 pastorale eenheden 
maken deel uit van de kerkelijke gemeente. 
Vandaar dat het college van diakenen bestaat uit twee leden.  
 
2. Wat verstaan wij onder diaconaat. 
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia.  
Het betekent dienst, dienen. Dit heeft de kerk altijd al als één van haar belangrijkste taken gezien: 
het dienen van God, je naaste, van de mensen en van de wereld. 
Diakenen staan er niet alleen voor. Ze zijn vooral de ‘aanvoerders’ van het diaconale werk van de 
hele kerkelijke gemeente. Ze roepen op tot een diaconale levensstijl, betrokken bij elkaar en 
bewogen met de wereld. En zij helpen de gemeente om hier uitvoering aan te geven. 
De  visie van onze diaconie is gestoeld op het Evangelie: de mens leeft niet alleen voor zichzelf, maar 
zal zorg dragen voor zijn medemens. 
 
3. Wat doen we. 
Vanuit deze visie ziet de diaconie haar rol om handen te zijn van onze gemeente en om meerwaarde 
te bieden aan de samenleving. Dat wil de diaconie doen door het steunen van aansprekende 
projecten. Projecten als Malariadokters, Voedselbank Wijk bij Duurstede, Hospice Wijk bij Duurstede, 
Bartimëus, Schuldhulp Wijk bij Duurstede en projecten die de PKN aangeeft, worden ondersteund. 
In de dagen vóór het Kerstfeest wordt door de diakenen een fruitmand bezorgd bij gemeenteleden 
die 70 jaar en ouder zijn. Tevens is de diaconie betrokken bij de WMO.  
Ook het zondagsschoolwerk behoort bij de taken van de diaconie. 
De diakenen verzorgen tevens de avondmaaldiensten. 
De diakenen zijn betrokken bij de opzet en uitwerking van de website en bij de totstandkoming van 
het rampenplan met de burgerlijke gemeente en het up to date houden van dit plan. 
De diakenen hebben contact met mensen van het Rode Kruis voor eventuele financiële 
ondersteuning. 
De open tafelmaaltijd valt onder de diaconie, dit in samenwerking met de commissie die de open 
tafelmaaltijd organiseert.  
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4. De toekomst. 
In Wijk bij Duurstede, waar Overlangbroek een onderdeel van is, permanente ondersteuning te 
bieden aan diaconale projecten binnen de burgerlijke gemeente. 
Een nog betere kijk te krijgen op de eventuele behoeften van gemeenteleden. 
Meer bekendheid geven aan de gemeente over diaconale zaken. 
Eén lid van de kerkenraad is vertegenwoordigd in het Beraad van Kerken. 
 
 
 
Dit beleidsplan is tijdens de gemeenteavond van 1 november 2017 uitgereikt. Tot 1 december 2017 is 
er gelegenheid gegeven op- en aanmerkingen hierop in te dienen welke besproken zijn in de 
kerkenraadsvergadering van 18 december 2017. Nadat de aanpassingen verwerkt zijn is het 
beleidsplan goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 20 februari 2018. 


