
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handreiking voor de 
diaconie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V6 
01.09.2013 



  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 2 

 



  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 3 

Inhoud 
 
1. BIJBELSE ONDERBOUWING VAN HET DIACONAAT .......................................................................8 

1.1 WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DIACONAAT? ...................................................................................8 
1.2 DE VEREISTEN VOOR HET AMBT VAN DIAKEN ..............................................................................9 
1.3 HET AMBT VAN DE DIAKEN IN DE HISTORIE ............................................................................... 10 
1.4 HET AMBT VAN DE DIAKEN IN DEZE TIJD ................................................................................... 10 

2. DE DIAKEN EN HET DIACONAAT IN DE GEMEENTE ..................................................................... 11 
3. DE DIAKEN, GEKOZEN EN AAN HET WERK.................................................................................. 12 

3.1 HET STELLEN VAN KANDIDATEN VOOR HET DIAKENAMBT ............................................................. 12 
3.2 KENNISMAKING ................................................................................................................. 12 
3.3 INWERKPERIODE ................................................................................................................ 13 
3.4 DE DIACONIEMAP ............................................................................................................... 13 

4. DE DIAKEN OP BEZOEK IN DE GEMEENTE .................................................................................. 14 
4.1 HUISBEZOEK ..................................................................................................................... 14 
4.2 DIACONALE BEZOEKEN ........................................................................................................ 15 
4.3 DE VOORBEREIDING VAN EEN BEZOEK ..................................................................................... 15 
4.4 HET GESPREK TIJDENS EEN BEZOEK ......................................................................................... 16 

5. HET NEERLEGGEN OF ANDERSZINS BEËINDIGEN VAN HET DIAKENAMBT ................................... 19 
6. VERGADEREN ............................................................................................................................ 20 

6.1 AGENDA .......................................................................................................................... 20 
6.1.1 Vaste agendapunten .................................................................................................. 21 

6.1.2 Variabele agendapunten ............................................................................................ 21 

6.2 HET VOORBEREIDEN VAN EEN VERGADERING ............................................................................ 22 
6.3 BESLUITEN NEMEN ............................................................................................................. 22 

6.3.1 Informatiefase ........................................................................................................... 22 

6.3.2 Evaluatiefase ............................................................................................................. 22 

6.3.3 Beslissingsfase ........................................................................................................... 23 

6.4 VERSLAGLEGGING .............................................................................................................. 23 
7. TOERUSTING EN ADVISERING .................................................................................................... 24 

7.1 AMBTSDRAGERCONFERENTIES .............................................................................................. 24 
7.2 GERICHTE TOERUSTING DIAKENEN (GTD) ................................................................................ 24 
7.3 TOERUSTING VOOR KERKENRADEN ......................................................................................... 25 
7.4 ADVISERING ...................................................................................................................... 25 

8. DE DIACONIE EN BESTUURSTAKEN ............................................................................................ 26 
9. DE DIACONIE EN DE KERKELIJKE STRUCTUUR ............................................................................ 27 

9.1 CONTACTDIAKEN................................................................................................................ 27 
9.2 CLASSISDIAKENEN .............................................................................................................. 27 

10. DIACONIE EN FINANCIËN ....................................................................................................... 28 
10.1 INZAMELEN....................................................................................................................... 28 

10.1.1 Algemene collecten ................................................................................................... 28 

10.1.2 Doelcollecten ............................................................................................................. 28 

10.2 BEHEREN.......................................................................................................................... 28 
10.2.1 Jaarstukken ................................................................................................................ 29 

10.2.2 Diaconale reserves ..................................................................................................... 29 

10.3 UITDELEN ......................................................................................................................... 30 



  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 4 

10.3.1 Ondersteuning van gemeenteleden ........................................................................... 30 

10.3.2 Schuldhulpverlening .................................................................................................. 31 

10.3.3 Ondersteuning van deputaatschappen en instellingen ............................................... 32 

10.3.4 Kerkelijk of diaconaal ................................................................................................. 32 

10.4 ONDERSTEUNING VAN OVERIGE INSTELLINGEN .......................................................................... 32 
11. HET MAKEN VAN EEN DIACONAAL BELEIDSPLAN ................................................................... 34 

11.1 INLEIDING......................................................................................................................... 34 
11.2 WAT ZEGT GODS WOORD OVER DIACONAAT EN HOE WORDT DIT INGEVULD? .................................. 35 
11.3 WAT WORDT GEDAAN? ....................................................................................................... 35 
11.4 WAT ONTBREEKT? ............................................................................................................. 35 
11.5 KEUZEN MAKEN ................................................................................................................. 36 
11.6 WAT KUNNEN GEMEENTELEDEN DOEN? .................................................................................. 36 
11.7 MAAK EEN MEERJAREN- EN EEN ACTIEPLAN ............................................................................. 36 
11.8 DE FINANCIËLE INVULLING .................................................................................................... 36 
11.9 VASTSTELLEN EN BEKEND MAKEN ........................................................................................... 36 
11.10 EVALUEREN EN BIJSTELLEN ................................................................................................... 37 
11.11 DIACONAAL BELEID T.A.V. FINANCIËLE HULP AAN GEZINNEN OF INDIVIDUELE LEDEN VAN DE KERKELIJKE 

GEMEENTE 37 
12. DIACONAAL BELEID T.A.V. FINANCIELE HULP AAN GEZINNEN OF INDIVIDUELE LEDEN VAN DE 
KERKELIJKE GEMEENTE ..................................................................................................................... 38 

12.1 NORMEN VOOR FINANCIËLE BIJSTAND AAN PERSONEN ................................................................ 38 
12.2 VORMEN VAN FINANCIËLE ONDERSTEUNING ............................................................................. 38 
12.3 DIACONALE ONDERSTEUNING EN BELASTING ............................................................................ 38 

13. DIACONAAL BELEID T.A.V. FINANCIELE HULP VIA DE DIACONALE DEPUTAATSCHAPPEN VAN 
HET EIGEN KERKVERBAND ................................................................................................................ 40 

13.1 DIACONALE DEPUTAATSCHAPPEN .......................................................................................... 40 
13.2 DEPUTAATSCHAP DIACONALE EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG (DMZ) ............................................. 40 
13.3 DEPUTAATSCHAP TOT HULPVERLENING IN BIJZONDERE NODEN (BN) ............................................ 41 

13.3.1 Werkwijze binnenland ............................................................................................... 41 

13.3.2 Werkwijze bij noodhulp in het buitenland .................................................................. 41 

13.3.3 Werkwijze bij structurele hulp ................................................................................... 42 

14. DIACONIE VOOR GROEPEN IN DE GEMEENTE ........................................................................ 43 
14.1 DIACONIE EN JEUGD ........................................................................................................... 43 
14.2 DIACONIE EN MENSEN MET EEN HANDICAP .............................................................................. 43 
14.3 DIACONIE EN ALLEENGAANDEN ............................................................................................. 43 
14.4 DIACONIE EN OUDEREN ....................................................................................................... 44 
14.5 DE DIAKEN ALS FINANCIEEL GEMACHTIGDE ............................................................................... 44 

14.5.1 Wat is machtigen? ..................................................................................................... 44 

14.5.2 Voor wie stelt men een gemachtigde aan? ................................................................. 44 

14.5.3 Hoe gaat machtigen? ................................................................................................. 44 

14.5.4 Wat als iemand niet meer in staat is om een machtiging af te geven? ........................ 45 

14.5.5 Wat te doen als diaken wanneer gevraagd wordt als gemachtigde op te treden? ....... 45 

14.6 DIACONIE EN NABESTAANDEN ............................................................................................... 45 
15. SOCIALE KAART VAN ZORGINSTELLINGEN UITGAANDE VAN OF SAMENWERKENDE MET DE 
GEREFORMEERDE GEMEENTEN ........................................................................................................ 46 

15.1 PSYCHOSOCIALE ZORG ......................................................................................................... 47 
15.1.1 DE VLUCHTHEUVEL ......................................................................................................... 47 



  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 5 

15.1.2 STICHTING DE OASE ....................................................................................................... 49 

15.2 ZORG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING ............................................................................... 50 
15.2.1 DOVENZORG ................................................................................................................. 50 

15.2.2 HELPENDE HANDEN ........................................................................................................ 51 

15.2.3 SILOAH ........................................................................................................................ 53 

15.2.4 SIRJON ......................................................................................................................... 54 

15.3 VERPLEEGHUISZORG ........................................................................................................... 55 
15.3.1 SALEM ......................................................................................................................... 55 

15.4 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG ........................................................................................... 57 
15.4.1 ELEOS .......................................................................................................................... 57 

15.5 OUDERENZORG ................................................................................................................. 58 
15.5.1 Stichting Cedrah......................................................................................................... 58 

15.5.2 SVRO.......................................................................................................................... 60 

15.5.3 SZGGZ ........................................................................................................................ 61 

15.6 THUISZORG ....................................................................................................................... 62 
15.6.1 AGATHOS THUISZORG ..................................................................................................... 62 

15.6.2 CURADOMI, STICHTING VOOR THUISZORG ............................................................................ 63 

15.6.3 RST ZORGVERLENERS ...................................................................................................... 64 

15.7 TOERUSTING EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING ........................................................... 65 
15.7.1 CGO ........................................................................................................................... 65 

16. OVERZICHT VAN PARTICULIERE INSTELLINGEN ...................................................................... 66 
16.1 BARTIMÉUS ...................................................................................................................... 67 
16.2 BONISA ZENDING ............................................................................................................... 68 
16.3 CHINA ............................................................................................................................. 69 
16.4 CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN .................................................... 70 
16.5 DE HERBERG ..................................................................................................................... 71 
16.6 DE HOOP ......................................................................................................................... 73 
16.7 DE SCHUTSHAVEN .............................................................................................................. 74 
16.8 DORCAS HULP ................................................................................................................... 75 
16.9 FRIEDENSSTIMME ............................................................................................................... 76 
16.10 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG ........................................................................................... 77 

16.10.1 VERENIGING “EEN HANDREIKING” .................................................................................. 77 

16.10.2 JEMIMA.................................................................................................................... 78 

16.11 GEVANGENENZORG NEDERLAND ........................................................................................... 79 
16.12 HOE ............................................................................................................................... 80 
16.13 HUDSON TAYLOR STICHTING ................................................................................................ 81 
16.14 IN DE KNOP GEBROKEN ........................................................................................................ 82 
16.15 KIMON ............................................................................................................................ 83 
16.16 KOEH ............................................................................................................................. 84 
16.17 KURIA .............................................................................................................................. 87 
16.18 MAF ............................................................................................................................... 88 
16.19 NPV ............................................................................................................................... 89 
16.20 ONTMOETING ................................................................................................................... 90 
16.21 RMU .............................................................................................................................. 91 
16.22 SAMEN ALLEEN .................................................................................................................. 92 
16.23 SCHUILPLAATS ................................................................................................................... 93 



  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 6 

16.24 SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG .............................................................................................. 94 
STICHting het Erfdeel  LEEVBOERDERIJ. ............................................................................................... 95 
16.25 SGV (STICHTING GEMOEDSBEZWAARDEN TEGEN VERZEKERINGEN)............................................... 97 
16.26 STICHTING ISMAËL ............................................................................................................. 99 
16.27 STICHTING PIT ................................................................................................................ 100 
16.28 VAN DEN DOOL ZORG EN BEGELEIDING ................................................................................. 101 
16.29 VOORKOM! .................................................................................................................... 102 
16.30 WERKGROEP ‘OUDERS EN FAMILIE RONDOM MENSEN MET EEN ANDERE GEAARDHEID’ .................... 103 
16.31 WOORD EN DAAD ............................................................................................................ 104 
16.32 ZOA ............................................................................................................................. 105 
16.33 REVOKE ........................................................................................................................ 106 

17. BIJLAGEN ............................................................................................................................. 107 
17.1 LIJST MET BIJBELGEDEELTEN VOOR GEBRUIK IN BIJZONDERE SITUATIES ......................................... 107 
17.2 LITERATUURLIJST .............................................................................................................. 109 
17.3 MANDATEN DIACONALE DEPUTAATSCHAPPEN ........................................................................ 110 

17.3.1 Mandaat Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg ................................. 110 

17.3.2 Mandaat Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden ............................. 110 

17.4 OVERIGE ALGEMENE ADRES GEGEVENS ................................................................................. 111 
 



WOORD VOORAF 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 7 

Deze handreiking is bedoeld om diakenen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Gepoogd is om 
in beknopte bewoordingen en op overzichtelijke wijze gerangschikt een beschrijving te geven van de 
taak en de plaats van de diaken en de diaconie in de praktijk van het kerkelijk leven in ons 
kerkverband. Vooral in situaties die weinig voorkomen, kan het handig zijn om over een richtlijn te 
beschikken. Deze handreiking geeft algemene informatie die voor alle diakenen en diaconieën in ons 
land geldt.  
 
Méér dan een handreiking bedoelt dit boekje niet te zijn; het wil op geen enkele wijze de vrijheid van 
handelen van plaatselijke diaconieën beperken.  
 
Verschil met plaatselijke diaconiemappen 
 
Het is niet de bedoeling dat deze handreiking plaatselijk gebruikte instructie- en werkmappen 
vervangt, integendeel; deze handreiking en plaatselijke mappen moeten elkaar aanvullen. Het 
werken met een plaatselijke map is juist sterk aan te bevelen.  
Sommige kerkenraden/diaconieën werken reeds met een plaatselijke map (zie paragraaf 3.4). 
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1. BIJBELSE ONDERBOUWING VAN HET DIACONAAT 

1.1 WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DIACONAAT? 

De Nederlandse woorden diaconaat, diaconie en diaken zijn afgeleid van het Griekse stamwoord 
‘diakoneoo’ dat ‘dienen’ of ‘dienst bewijzen’ betekent. Het woord ‘diakonia’ betekent dienst, 
dienstbetoon of bediening en een ‘diakonos’ is een dienaar. Zo worden de woorden ook op bijna alle 
vindplaatsen in het Nieuwe Testament vertaald. Uitsluitend in de teksten waar het duidelijk gaat over 
een ambtsdrager, iemand die in Christus’ gemeente een ambt bekleedt (Filippensen 1:1 en 
1 Timótheüs 3:8 en 12), heeft de Statenvertaling het woord ‘diaken’ gebruikt. 
Onder diaconaat verstaan wij dus dienst, namelijk de dienst der christelijke barmhartigheid, het 
vanuit de christelijke gemeente zorgend en dienend bezig zijn en omgaan met diegenen, die hulp 
behoeven, als een opdracht van Godswege. 
 
a) Diaconaat in het Oude Testament 
In het Oude Testament lezen we nog niet over het diakenambt. Wel lezen we over dienen. We lezen 
hoe het volk Israël, Gods verbondsvolk, geroepen is om de Heere en de naaste te dienen. Vooral in 
het boek Deuteronomium roept de Heere Zijn volk met wetten op om hen die niet voor zich zelf 
kunnen zorgen, niet in de verdrukking te laten komen (Deuteronomium 15). Opvallend hierbij is dat 
deze (diaconale) zorg in Israël een zaak van het hele volk is; er is geen priester of leviet die de 
armenzorg regelt. Zodra het volk niet doet wat het bevolen wordt, laat de HEERE klachten horen over 
onrecht en geweld dat armen, zwakken en weerlozen wordt aangedaan. Met name in de Psalmen en 
bij de profeten vinden we vele voorbeelden van Gods ongenoegen over deze zaken. Zie bijvoorbeeld 
de Psalmen 10, 73 en 82, Amos 3:10, Jesaja 1:10-17 en 58:1-12, Jeremia 2:34; 5:27-29; 7:1-11, 
Ezechiël 16:49; 22:7, 12, 29 en Maleachi 3:5. 
 
b) Diaconaat in het Nieuwe Testament 
Ook in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de gemeente die dient te zorgen voor de armen. 
In het Nieuwe Testament wordt duidelijk invulling en vorm gegeven aan de ‘diakonia’. In de teksten 
Romeinen 15:25 en 31 en op diverse plaatsen in 2 Korinthe 8 en 9 betreft het woord ‘diakonia’ de 
inzamelingsactie voor de gemeente te Jeruzalem. De apostel Paulus doet een beroep op de 
Korinthiërs voor diaconale hulp. In Hebreeën 6:10 bedoelt de apostel met ‘de heiligen dienen’ 
duidelijk méér dan financiële steun alleen; en in Openbaring 2:19 is ‘dienst’ vooral geweest het 
verlenen van gastvrijheid, wat belangrijk was in het leven van de jonge christelijke gemeente (men 
stelde zijn huis vrij open, met name voor vervolgde geloofsgenoten). 
Reeds direct na de uitstorting van de Heilige Geest blijkt dat de jonge christelijke gemeente het als 
haar plicht ziet om voor de naaste te zorgen (Handelingen 2:45). Toen door de groei van de 
gemeente de taak van de apostelen te zwaar werd, is het diakenambt ingesteld (Handelingen 6:1-7). 
Maar het moet opvallen dat ook nadat het ambt van diaken is ingesteld, het nog steeds de gemeente 
is, die wordt aangesproken op haar plicht om voor de armen te zorgen (1 Johannes 3:17, Romeinen 
2:20). Dit betekent dat de diakenen niet de taak van de gemeente overnemen, maar dat het 
diakenambt is ingesteld om de taak van de gemeente goed te laten functioneren. De diaken zal 
daarom dikwijls eerder coördinerend en stimulerend dan uitvoerend bezig zijn. De ‘bemoeienis’ van 
de diaken is ambtelijk, d.w.z. in opdracht van en met gezag van Christus, maar ‘ziende op de 
gemeente’.  
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1.2 DE VEREISTEN VOOR HET AMBT VAN DIAKEN 

Het ambt van de diakenen, ‘de bediening van de armen’, wordt in het bevestigingsformulier als volgt 
omschreven:  

a. In alle getrouwheid en naarstigheid moeten zij aalmoezen verzamelen en bewaren; met 
vlijtigheid moeten zij helpen toezien dat vele goede middelen tot hulpverlening gevonden 
worden. 

b. Met onderscheiding en voorzichtigheid moet gezorgd worden dat slechts daar hulp geboden 
wordt waar het nodig is; de hulp moet gegeven worden in blijmoedigheid en eenvoudigheid 
en met een bewogen hart en een toegenegen gemoed. 

 
In het gebed wordt alles samengevat in de woorden: naarstig ontvangen en mild en voorzichtig 
uitdelen.  
Hieruit volgt dus dat het diakenambt a) een christelijk ambt en b) een dienend ambt is. 
Dat het een christelijk ambt is, betekent: het ambt moet zo uitgeoefend worden, dat Christus’ liefde 
gestalte krijgt. Zoals Christus Zich onbaatzuchtig, in vrijwilligheid en zelfopoffering gaf, zó moet de 
diaken de gemeente dienen in onbaatzuchtigheid en ook de gemeente voorgaan in en stimuleren tot 
die houding van christelijk erbarmen. 
Dat het een dienend ambt is, betekent dat bij de ambtsuitoefening het belang van de gemeente c.q. 
het gemeentelid vooropstaat, en wel in die zin dat de hulp die geboden wordt in stoffelijke en niet-
stoffelijke nood, van dien aard moet zijn dat de geholpene door die hulp beter in staat zal zijn om zijn 
godsdienstige plichten te vervullen in de ruimste zin: op te gaan onder de prediking, een waardig lid 
te zijn van de christelijke gemeente, maar ook: voor zijn gezin te zorgen en als christen in de 
maatschappij te staan. Daartoe dient de hulp vanuit en namens de gemeente. 
Diaconale hulp is zo dus in zijn intentie meteen ook onderscheiden van subsidiëringregelingen, 
pogingen tot verhoging van de algemene welstand, enz. Diaconale hulp wordt geboden waar ‘nood’ 
is. Nood is een verhindering om op een goede wijze ‘mee te doen aan het leven in een christelijke 
gemeente’. 
Doorgaans zal deze ambtelijke taak niet op de schouders van één man liggen, maar is er een college 
van diakenen: de diaconie. Op de diaconie rust de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat ‘de 
bediening der armen’ in de gemeente gestalte krijgt.  
 
Over de vereisten, te stellen aan de persoon die het ambt bekleedt, schrijft de apostel Paulus in  
1 Timótheüs 3: 8 t/m 12 het volgende: ‘De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, 
niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil-gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs 
in een rein geweten. En dat dezen ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij 
onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks, moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in 
alles. Dat de diakenen éner vrouwe mannen zijn, die hun kinderen en hun huizen wel regeren’. 
 
Opvallend is het dat Paulus voor diakenen vrijwel hetzelfde schrijft als voor ouderlingen. 
Het enige dat niet als vereiste voor een diaken geldt, is dat hij ‘ bekwaam is om te leren’.  
Paulus bedoelt met ‘eerbaar’ dat een diaken respect moet afdwingen door een reine en oprechte 
levenswandel en niets mag doen wat aanstootgevend is. Anders zal hij geen goede 
vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met de gemeente en dat is wel nodig om als diaken goed te 
kunnen functioneren. Daarnaast moet een diaken niet ‘tweetongig’ zijn; je moet op hem kunnen 
vertrouwen. Hij moet dus niet de ene keer zus en de andere keer zo praten.  
Verder mag een diaken niet verslaafd zijn aan alcohol en mag hij niet uit zijn op winstbejag. De 
diaken heeft een voorbeeldfunctie en moet een goed rentmeester zijn over wat hem door de 
gemeente is toebetrouwd. De diaken moet een rein geweten hebben en ‘de belijdenis van de leer 
van het evangelie door Gods openbaring bekend gemaakt zijn’ (Statenvertaling kanttekening 24).  
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Tot slot wordt verwacht dat een diaken zijn gezin en zijn huis goed bestuurt. Hij moet dus goed 
leiding kunnen geven aan zijn gezin. Als hij dit niet kan, zal hij ook niet goed kunnen zorgen voor de 
gemeente. 
 

1.3 HET AMBT VAN DE DIAKEN IN DE HISTORIE 

Een korte terugblik in de historie leert ons dat het diaconaat in de vroegchristelijke kerk al snel wat in 
waarde is gedaald. De diaken degradeerde al spoedig tot ‘knecht’ van de bisschop.  
Hij kreeg allerlei ondergeschikte taken te verrichten tijdens de eredienst en moest de orde en rust in 
het kerkgebouw bewaren. Hij mocht aan armen ondersteuning geven maar het beheer van de 
‘armenkas’ berustte bij de bisschop. De verantwoordelijkheden van het ambt berustten niet meer bij 
de diaken maar bij de bisschop. 
Dit werd nog versterkt toen de overheid de kerk inschakelde om het algemeen welzijn op een hoger 
peil te brengen. De bisschop was hiervoor de aangewezen man, de diaken was hiermee zijn taak 
kwijt. 
Onder invloed van de reformatoren (met name Calvijn) kwam er weer een Bijbels zicht op het 
diaconaat. De diaken werd weer volwaardig ambtsdrager. Zijn arbeidsveld omvatte zowel de armen 
als hen, die op een andere manier in nood verkeerden. 
In de loop van de tijd werd alleen het zorgen voor armen als de taak van de diaken gezien. De 
reformatorische grondgedachte dat diakenen ook omzien naar hen die op andere wijze in nood 
verkeren en hulp behoeven, is door de eeuwen heen op de achtergrond geraakt.  
Sinds de zeventiende eeuw kwam door de toenemende ontkerkelijking armenzorg steeds meer op 
het terrein van de burgerlijke overheid te liggen, zo spreekt de D.K.O. in artikel 26 van 
‘huiszittenmeesters waarmee diaconieën goed contact dienen te houden’. In de twintigste eeuw 
heeft de overheid de armenzorg helemaal naar zich toe getrokken.  
 

1.4 HET AMBT VAN DE DIAKEN IN DEZE TIJD 

De geschetste historische ontwikkeling heeft er dus toe geleid dat de armenzorg, voor wat het 
financiële aspect betreft, voor de diaconieën voor een groot deel is weggevallen. Dit mag echter de 
christelijke kerk niet verleiden tot de gedachte dat het diakenambt daardoor overbodig is geworden. 
Integendeel, de invulling van het ambt moge anders zijn geworden, maar de Bijbelse opdracht tot 
dienst der barmhartigheid geldt onveranderd.  
De taak van het diaconaat is, althans wat betreft de diaconale hulp binnen onze landsgrenzen, meer 
aan de immateriële kant van de zaak komen te liggen. De diaken in de gemeente zal meer te maken 
krijgen met psychische en sociale nood. In vele gevallen zal daarbij ook gebruik gemaakt moeten 
worden van professionele hulp en zal de diaken zich in zijn ambtelijk werk ook gedwongen voelen om 
met professionele hulpverleners te overleggen of samen te werken. Een belangrijke taak voor het 
diaconaat in onze gemeenten is dan ook om ervoor te zorgen dat identiteitgebonden professionele 
hulp beschikbaar en bereikbaar is. 
Het opzetten van organen voor professionele hulp zal meestal alleen mogelijk zijn in breder verband, 
classicaal, synodaal of interkerkelijk. Dit vereist samenwerking van diaconieën. Een synode benoemt 
voor zulke taken (diaconale) deputaatschappen, die ‘mandaat’ (=opdracht) krijgen ervoor te zorgen 
dat dit aspect van diaconale zorg gerealiseerd wordt. Voor onze gemeenten zijn dit de 
deputaatschappen tot Hulpverlening in Bijzondere Noden (BN) en Diaconale en Maatschappelijke 
Zorg (DMZ).  
In deze tijd zal elke diaken daarom kennis moeten nemen van hetgeen in bredere kerkelijke 
vergaderingen en verbanden op diaconaal gebied wordt besproken en besloten. 
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2. DE DIAKEN EN HET DIACONAAT IN DE GEMEENTE 
Het diakenambt is ingesteld om de dienst der barmhartigheid in de gemeente goed te laten 
functioneren; dit is opgemerkt in hoofdstuk 1. Wat betekent dit in de praktijk? 
Het formulier tot bevestiging van ouderlingen en diakenen onderscheidt in het ambt van de diakenen 
twee aspecten: ten eerste de inzameling en de bewaring van de gegeven aalmoezen en goederen en 
het vlijtig helpen toezien dat vele goede middelen gevonden mogen worden, en ten tweede de 
uitdeling met onderscheidingsgave en voorzichtigheid enz. Dat betekent allereerst dat zij tijdens de 
eredienst inzameling van gaven houden; de diaconale collecte is deel van de eredienst (zie 1 Kor.16:2 
en H.C. zondag 38). Maar daarmee houdt het niet op. Er is ook het beheer en het uitdelen van de 
gaven. 
De taak van de diakenen reikt veel verder dan alleen financiële aangelegenheden, hoewel die 
uiteraard een belangrijk deel van het werk uitmaken. ‘Vele goede middelen’ betekent dat hun werk 
de hele dienst der barmhartigheid betreft. Het is de taak van de diakenen om de gemeenteleden op 
te wekken zich in te zetten voor hun naaste in de gemeente en daarbuiten op meer manieren dan 
alleen via het geven van geld. De diakenen initiëren, stimuleren en coördineren allerlei vormen van 
hulpbetoon in de gemeente. Zij onderstrepen de Bijbelse plicht tot het elkander liefhebben en het 
dragen van elkanders lasten. In een christelijke gemeente behoort het zo te zijn dat men aandacht 
heeft voor elkaar, dat men meeleeft met mensen die zorgen hebben en dat men onderlinge 
praktische hulp biedt waar dat nodig en mogelijk is. 
Als diakenen nood in de gemeente tegenkomen, kunnen zij niet persoonlijk al deze nood oplossen, 
maar dat is ook niet nodig. Voor het helpen in de gemeente mogen en moeten zij ook een beroep 
kunnen doen op familie, buren en andere gemeenteleden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een beroep 
doen op vrouwen uit de gemeente om eenzamen te bezoeken, kleine werkzaamheden te verrichten 
zoals boodschappen doen, een brief posten e.d. Voor een gemeentelid met financiële problemen kan 
(met toestemming van het lid) hulp gevraagd worden aan een gemeentelid dat deskundig is op dit 
gebied voor bijvoorbeeld het invullen van formulieren. 
De diakenen blijven er echter verantwoordelijk voor dát er geholpen wordt en hebben de ambtelijke 
taak om de hulpverlening, zoals die naar de normen van Gods Woord geboden moet worden, te 
initiëren en datgene wat er gebeurt te stimuleren en te coördineren. De diakenen blijven (eventueel 
op afstand) volgen wat er gebeurt en laten zich door degene(n) die aan de hulpverlening uitvoering 
geven, op de hoogte houden, bijvoorbeeld via rapportage. 
En dit geldt niet alleen die hulpverlening die op verzoek van diakenen tot stand komt. Soms 
functioneren er in de gemeente reeds spontaan georganiseerde vormen van naastenhulp. Hiervoor 
geldt hetzelfde. Laat ook die vormen van hulpverlening altijd onder toezicht of met 
medebetrokkenheid van de kerkenraad (diaconie) plaatsvinden en vraag vertegenwoordigers 
periodiek aan de kerkenraad of diaconie te rapporteren. Hierdoor zullen goedbedoelde activiteiten 
minder snel een andere richting opgaan of een andere inhoud krijgen als bedoeld en zullen de 
vrijwillige werkers zich meer gewaardeerd voelen door de kerkenraad. Spreek als diaconie met de 
groepen vrijwilligers door hen uit te nodigen op een vergadering van de diaconie of op een 
kerkenraadvergadering of bezoek met enkele broeders een vergadering van de commissie of groep. 
Laat dit niet door één diaken doen, dan kan het beeld ontstaan ‘dat de kerkenraad niet naar hen 
omziet’. Wanneer het steeds dezelfde diaken is, die langs komt, dreigt het gevaar, dat die persoon op 
den duur niet meer als vertegenwoordiger van de kerkenraad, maar als medecommissielid gezien 
wordt. 
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3. DE DIAKEN, GEKOZEN EN AAN HET WERK 

3.1 HET STELLEN VAN KANDIDATEN VOOR HET DIAKENAMBT 

Het stellen van kandidaten voor diakenen is een belangrijke taak van de kerkenraad. De richtlijnen 
die de Bijbel hierover geeft in de brief van Paulus aan Timótheüs (1 Timótheüs 3:8-12), zijn al 
genoemd. Bij het stellen van kandidaten dient een kerkenraad te zoeken naar mannen met een rein 
geweten, aan wie ook ‘de leer des evangelies, die een verborgenheid genoemd wordt, door Gods 
openbaring bekend gemaakt is’ en die de belijdenis van deze leer ‘behouden en bewaren’ (zie 
kanttekeningen Statenvertaling bij 1 Timótheüs 3 vers 9, kanttekening 24 en 25). Behalve dat er voor 
de diaken de eis ligt van een reine en oprechte levenswandel, mag een kandidaat niets doen dat 
aanstootgevend is. Hij moet te vertrouwen zijn en niet uit zijn op eigen roem en eer. Hij moet een 
goed rentmeester kunnen zijn over wat hem wordt toebetrouwd (zie DKO artikel 24 t/m 27). Ook 
moet bij de kandidaatstelling worden meegewogen of de vrouw en het gezin van de kandidaat het 
functioneren van de kandidaat als diaken zullen kunnen schaden. In alle gevallen is het de taak van 
een kerkenraad om de meest geschikte kandidaten te stellen, ook als het gaat om een ‘kandidaat’ bij 
een verkiezing waar een diaken herkiesbaar is gesteld. 
 

3.2 KENNISMAKING 

Het mag als vanzelfsprekend aangenomen worden dat een gemeentelid die zijn verkiezing tot een 
ambt aanvaardt, zich in de tijd dat hij kandidaat stond, reeds bezonnen heeft over de wezenlijke 
betekenis van het ambt dat hij aanvaardt en de reikwijdte van zijn jawoord. ‘Wettig van Gods 
gemeente en mitsdien van God Zelf beroepen zijn' tot ambtsdrager, houdt een verantwoordelijkheid 
tegenover de Heere en Zijn gemeente in.  
Kerkenraadslid zijn houdt meer in dan samenwerken in een bestuurscollege, en bedanken voor een 
kerkelijk ambt is meer dan het opzeggen van de samenwerking met mensen met wie je het niet eens 
bent.  
Het is een goede zaak, wanneer met een nieuwgekozen ambtsdrager nadat hij het ambt heeft 
aangenomen een gesprek wordt gevoerd, waarin enkele zaken nog eens duidelijk uitgelegd worden. 
Van belang is om bij het gesprek het ondertekeningformulier aan de nieuwe ambtsdrager te 
overhandigen. Dit formulier is bij velen onbekend. Het is goed dat een kerkenraad de bijzondere 
aandacht van de nieuwe ambtsdrager vraagt voor de inhoud van dit formulier. Een nieuwgekozen 
ambtsdrager dient, vóórdat hij het formulier ondertekent en voordat hij effectief zijn dienstwerk 
begint, goede nota te nemen van hetgeen in dit formulier vermeld staat. Het beschrijft immers de 
plicht tot getrouwheid aan de leer en het verplicht tot nauwkeurig volgen van de kerkelijke weg bij 
eventuele bezwaren tegen de leer.  
Vervolgens zal in het gesprek de geplande bevestigingsdatum worden gemeld en wordt de nieuwe 
broeder uitgenodigd om na de bevestiging de eerstvolgende kerkenraadsvergadering te bezoeken. 
Daarnaast is het voor de nieuw gekozene plezierig als vooraf een aantal relevante, praktische zaken 
meegedeeld worden, bijvoorbeeld: 
 

 De organisatie van de kerkenraad, zoals smalle en/of brede kerkenraad, aparte 
diaconievergaderingen en dergelijke; 

 De zwijgplicht van de ambtsdrager; 

 Het al of niet meegaan van de diakenen op huisbezoek; 

 De gebruiken in de consistorie, zoals een hand geven bij binnenkomst, het elkaar toewensen 
van ‘zegen’ voor de dienst en bij terugkomst in de consistorie; 
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 Krijgt eerst de voorzitter een hand of niet? Wordt het gebed voor de dienst in vacante 
gemeenten ook door diakenen gedaan; 

 Eventuele andere plaatselijke gewoonten. 
 
Tijdens de eerste kerkenraadsvergadering die een nieuwe ambtsdrager bijwoont, wordt hij door de 
voorzitter welkom geheten en dient hij het formulier te ondertekenen. Het is een goede zaak als de 
voorzitter van de kerkenraad (de) nieuw gekomen ambtsbroeder(s) kort inlicht over actuele zaken 
die op dat moment in de kerkenraad aan de orde zijn. 
 

3.3 INWERKPERIODE 

Na de bevestiging is het van belang dat de nieuwe diaken ingewerkt wordt. Het kan verstandig zijn 
om voor de eerste tijd een meer ervaren medebroeder aan te wijzen die hem begeleidt. Bij deze 
medebroeder kan de nieuwe ambtsdrager terecht met vragen en deze kan hem wegwijs maken. Bij 
het inwerken van een nieuwe ambtsdrager zal er overdracht van een aantal gegevens nodig zijn; 
deels ook van zeer vertrouwelijke aard. Om de overdracht soepel te laten verlopen is het gemakkelijk 
als diakenen gebruik maken van een zogenaamde ‘diaconiemap’ (zie paragraaf 3.4).  
Dikwijls zullen bij het aantreden van nieuwe diakenen de taken binnen de kerkenraad/diaconie 
opnieuw verdeeld worden. Het is niet verstandig om een nieuwe ambtsdrager gelijk met taken te 
belasten waarvoor ervaring in het ambt belangrijk is. Met een goede inwerkperiode en een 
verantwoorde verdeling van taken zal een nieuwe ambtsdrager zich kunnen ontwikkelen tot een 
ambtsdrager die waardevol is voor gemeente en diaconie. 
 

3.4 DE DIACONIEMAP 

In sommige diaconieën werkt men reeds met een plaatselijke zogenaamde ‘diaconiemap’. Het 
werken met een diaconiemap is een heel goede manier van werken voor de diaken, nieuw of al 
langere tijd in het ambt staande. Zo’n plaatselijke diaconiemap is bedoeld voor elke diaken 
persoonlijk. Hij ontvangt deze map na zijn eerste bevestiging en geeft deze aan zijn opvolger bij zijn 
aftreden.  
In een plaatselijke diaconiemap worden allerlei gegevens vermeld waarvan de diaken op de hoogte 
moet zijn voor een goede uitoefening van zijn ambt ter plaatse. Hierbij valt te denken aan 
reglementen en instructies van de eigen kerkenraad, op het diaconaat van toepassing zijnde 
plaatselijke kerkenraadsbesluiten, enz. Maar ook classicale en naar behoefte misschien zelfs 
landelijke regelingen, zoals het reglement voor kerkvisitatie, het rapport ‘Verantwoord handelen in 
moeilijke pastorale situaties’ en misschien zelfs gedeelten uit deze ‘Handreiking voor de diaconie’ 
zouden hier een plaats in kunnen krijgen.  
Er moeten zo weinig mogelijk vertrouwelijke, persoonlijke gegevens worden vastgelegd. 
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4. DE DIAKEN OP BEZOEK IN DE GEMEENTE 

4.1 HUISBEZOEK 

Huisbezoek – in artikel 23 van de DKO ‘de bezoeking’ genoemd – behoort volgens genoemd artikel 
tot ‘der ouderlingen ambt’. Huisbezoek is bedoeld om de geestelijke welstand van de gemeenteleden 
te onderzoeken en de godzalige openbaring van het leven te bevorderen. Bij huisbezoek staat het 
herderlijke werk sterk op de voorgrond. Daarom is huisbezoek de taak van predikanten en 
ouderlingen. 
In veel van onze gemeenten verzorgen de ouderlingen en diakenen samen de huisbezoeken. De 
diaken gaat dan mee als ‘hulpouderling’. De Dordtse Kerkorde voorziet in deze mogelijkheid in artikel 
38, 2e gedeelte, waar staat: ‘En waar het getal van de ouderlingen zeer klein is, zullen de diakenen 
mede tot de kerkenraad mogen genomen worden’. Welk getal hierbij nog als ‘zeer klein’ aangemerkt 
mag worden, is niet nader omschreven. Het gaat in dit artikel over nieuw op te richten en kleine 
kerkenraden. In de praktijk wordt er uitgegaan van de praktische overweging dat het in de meeste 
gevallen niet goed te doen is om alle huisbezoeken te laten plaats vinden zonder medehulp door de 
diakenen. De diaken die als ‘hulpouderling’ meegaat op huisbezoek, heeft in die functie en op dat 
moment dezelfde bevoegdheid als de ouderling, ook in zaken van leer en regering. Maar deze 
bevoegdheid heeft hij niet uit kracht van zijn diaconaal ambt, maar uit kracht van de kerkelijke 
regeling waarbij één van de voornaamste motieven is, dat de heerschappij van zeer weinigen in de 
kerk zoveel mogelijk geweerd wordt.  
De diaken die in de functie van ‘hulpouderling’ meegaat op huisbezoek, moet dan ook beseffen dat 
zijn medebevoegdheid een afgeleide bevoegdheid is. Zo moet hij zich bescheiden opstellen en de 
leiding van het gesprek over de wezenlijke zaken die bij het huisbezoek behoren, overlaten aan de 
predikant of ouderling. 
De diaken kan tijdens een huisbezoek wel vanuit zijn eigen ambtelijke taak ook de dienst der 
barmhartigheid inbrengen, maar deze inbreng moet wel apart staan van het wezenlijke doel van het 
huisbezoek, namelijk het onderzoek naar wat de prediking uitgewerkt heeft in het leven van de 
betreffende gemeenteleden. 
Vanuit zijn eigen ambtelijke taak kan de diaken tijdens het huisbezoek vragen naar materiële noden 
in een gezin en hij kan ook oproepen om mee te werken aan diaconale taken binnen de gemeente.  
Het op zo’n moment toegeven van en praten over hun financiële nood kan voor mensen erg moeilijk 
liggen. Ouders kunnen in grote nood zitten, maar zij durven er niet over te spreken in het bijzijn van 
de kinderen. Wanneer u vermoedt dat dit het geval zou kunnen zijn, kunt u als handreiking naar 
mensen, tijdens het gesprek bijvoorbeeld ook aangeven dat men u mag bellen als er zaken zijn die 
men wil meedelen maar die niet in de groep besproken kunnen worden.  
Samenvattend: Huisbezoek is een taak van predikanten en ouderlingen; alleen als het niet anders 
kan, kunnen diakenen meegaan op huisbezoek. Een diaken zal tijdens een huisbezoek functioneren 
als ‘hulpouderling’ en moet als zodanig zijn plaats kennen, maar tevens kan hij tijdens een 
huisbezoek als diaken een onderzoek doen naar eventuele nood of juist de gaven van de 
gemeenteleden inventariseren en tot een diaconale houding stimuleren.  
In het geval dat de diakenen niet meegaan op huisbezoek, zouden ze moeten stimuleren dat ook 
predikanten en ouderlingen erop letten of er diaconale aandachtspunten in een gezin zijn. Tijdens de 
rapportage van de huisbezoeken zouden ze dan hierover moeten rapporteren. En dat geldt niet 
alleen voor financiële nood, maar ook voor immateriële noden zoals eenzaamheid of 
arbeidsongeschiktheid. Dit voorkomt dat gemeenteleden zich door de diaconie in de steek gelaten 
voelen, nadat ze huisbezoek hebben gehad. 
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4.2 DIACONALE BEZOEKEN 

Veel gemeenteleden denken dat er bij de diaconie alleen belangstelling is voor materiële nood, maar 
in onze tijd zijn het vooral de immateriële noden die groot zijn en de aandacht van de diakenen 
vragen. Los van hun betrokken zijn in de huisbezoeken zoals beschreven in paragraaf 4.1, leggen 
diakenen ook zelfstandig bezoeken af bij gemeenteleden, daar waar ze denken of weten dat hulp 
nodig is, hetzij materieel of immaterieel. Het is hun verantwoordelijkheid om zich er ambtelijk vanuit 
de gemeente van te vergewissen dat er daar waar nood is, voldoende, goede en verantwoorde hulp 
geboden wordt, hetzij door de diaconie zelf, hetzij door een ander.  
Voor de diaken die op diaconaal bezoek gaat, geldt in alle gevallen, dat hij zich moet realiseren dat 
het gaat om ambtelijk bezoek. Diaconale bemoeienis is ambtelijke bemoeienis, wat wil zeggen in 
opdracht van en met gezag van Christus.  
Bij huisbezoeken, dus ook bij die bezoeken waar over financiële problemen wordt gesproken, 
moeten Schriftlezing, gebed en ‘troostrijke redenen uit het Woord van God’ een wezenlijke plaats 
hebben en mogen niet ontbreken.  
Diaconaat is liefdewerk; diaconaal werk en diaconale begeleiding moet vanuit de Heilige Schrift 
opkomen en moet liefde en bewogenheid met het lot van de naaste uitstralen. 
Zeker bij een eerste bezoek, maar ook in gevallen waar tere of juist kwestieuze zaken aan de orde 
komen, is het van belang dat de diaken niet alleen, maar in gezelschap van een medebroeder het 
bezoek aflegt. Dit voorkomt dat zijn rapportage als onjuist of onvolledig kan worden aangemerkt en 
is in lijn met wat in de Bijbel staat in Deuteronomium 19:15: ‘Een enig getuige zal tegen niemand 
opstaan over enige ongerechtigheid of over enige zonde … op de mond van twee getuigen of op den 
mond van drie getuigen zal de zaak bestaan’.  
Maak als diaconie afspraken of diakenen die alleen op huisbezoek gaan, bij financiële nood een klein 
bedrag mogen geven zonder dat hierover eerst vergaderd moet worden. Door diakenen een 
volmacht te geven tot een bescheiden bedrag kan bij onverwachte financiële problemen snel worden 
gehandeld. Bij een dergelijk onverwachte nood is het van belang dat de diaken globaal de nood 
inventariseert, dat hij eventueel met een klein bedrag de acute nood lenigt, maar dat hij verder geen 
andere toezeggingen doet dan dat hij deze zaak eerst verder bespreken zal met zijn medebroeders 
en dat hij hierop zo spoedig mogelijk terug komt. Probeer bij het inschatten een redelijke termijn in 
acht te nemen. Zo hoeft voor een vraag of de diaconie over twee maanden kan ondersteunen bij het 
betalen van reiskosten voor schoolgaande kinderen geen extra vergadering bijeen te worden 
geroepen. Anders is het als iemand binnen een week uit zijn huis gezet zal worden. 
Er zijn ook diaconieën die het beter achten dat in genoemd geval de diaken eerst contact opneemt 
met de andere broeders alvorens geld te geven. Contact kan tegenwoordig snel gelegd worden via  
e-mail, telefonisch of persoonlijk. 
  
Als u een afspraak maakt, kom deze dan na; wat voor u een klein probleem lijkt, kan voor de ander 
erg belangrijk zijn. Kunt u een afspraak niet nakomen, bijvoorbeeld omdat er nog niet over gesproken 
is, bel dan op en deel dit mee. 
 

4.3 DE VOORBEREIDING VAN EEN BEZOEK 

Zoals hierboven al is opgemerkt, is het doel van huisbezoek het vragen naar de staat van de ziel voor 
de eeuwigheid, en is het doel van een diaconaal bezoek het in kaart brengen van de aard en de 
omvang van een probleem waarbij hulp geboden moet worden. Om dat doel te kunnen bereiken, is 
een goede voorbereiding van het bezoek van groot belang. 
Begin de voorbereiding van een ambtelijk bezoek met gebed. Breng in dit gebed de noden en zorgen 
van de gemeenteleden die zullen worden bezocht bij de Heere, maar belijdt Hem ook uw eigen 
opzien en tekorten als ambtsdrager(s).  
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Juist in en door het gebed heeft menig ambtsdrager ervaren dat de Heere uit en door wil helpen 
(soms op wonderlijke wijze) in moeilijke situaties en bij moeilijke bezoeken.  
Ga na of u de achtergronden van de gemeenteleden voldoende kent. Bijvoorbeeld of er uitwonende 
kinderen zijn, of in de achterliggende tijd ingrijpende dingen in de familie gebeurd zijn en of er 
bijzondere omstandigheden zijn zoals eerdere diaconale ondersteuning (kijk na in de diaconiemap, 
zie paragraaf 3.4).  
Stel vervolgens vast wat het doel van uw bezoek is en ga voor u zelf na wat u in het komende bezoek 
wilt zeggen. Welke onderwerpen gaat u aan de orde stellen?  
Maak eventueel korte aantekeningen op papier, zodat u na afloop van uw bezoek kunt nagaan of u 
alle onderwerpen hebt besproken.  
Denk na over een te lezen Bijbelgedeelte dat past in de verwachte situatie (zie lijst van 
Bijbelgedeelten voor speciale situaties).  
Bepaal alvast globaal voor u zelf hoe u zult kunnen nagaan of u uw doel hebt bereikt en tevreden zult 
kunnen terugzien op het bezoek. 
 

4.4 HET GESPREK TIJDENS EEN BEZOEK 

‘Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande’, staat in 
Spreuken 18:13. In aansluiting op wat de Spreukendichter lang geleden schreef, moet elk ambtelijk 
bezoek, dus zowel het periodieke huisbezoek als een individueel pastoraal of diaconaal bezoek, 
bestaan uit drie elementen, namelijk: a) luisteren, b) spreken en c) handelen. 
 
Luisteren 
Het is zeer belangrijk dat het gesprek plaatsvindt in een goede sfeer. Probeer dus eerst degene(n) 
met wie u spreekt, op zijn/haar gemak te stellen. Prijs iemand die hulp nodig heeft daarin, dat hij 
zover is gekomen dat hij tot de erkenning is gekomen dat hij met een probleem zit en daar ook hulp 
voor wil en durft te zoeken. Als de uitnodiging van het gesprek uitgaat van het gemeentelid, zou u 
bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘Het is goed, dat u hiermee bij mij komt en dat we er eens samen over 
kunnen praten om te zien of en hoe de diaconie u hierbij kan helpen.’ 
Ga zelf het gesprek in zonder vooringenomenheid. Beken voor uzelf en zie eerlijk onder ogen dat het 
ene gemeentelid u meer ‘ligt’ dan het andere. Pas op dat u uw opstelling niet door uw gevoelens van 
anti- of sympathie laat bepalen.  
 
Laat het gemeentelid eerst goed uitleggen wat zijn probleem of hulpvraag is en respecteer hem 
daarbij in zijn mens (= schepsel Gods!) zijn. Dikwijls kan iemand zelf nog niet goed onder woorden 
brengen wat er eigenlijk aan de hand is. Veelal worden in gesprekken zaken echter duidelijker als u 
ze vragenderwijs aan de orde stelt. Laat de ander dus zelf al pratende nadenken over zijn 
moeilijkheden en formuleer ze niet voor hem, want dat laatste schept juist afstand. Stel daarom zelf 
in het begin alleen verhelderende vragen, zowel over de feiten als met name ook over de gevoelens 
die de persoon daarbij heeft, maar houd uw eigen gedachten nog voor u. Stel vragen, zoals: ‘Leg dat 
nog eens iets duidelijker uit’. ‘U vertelt het zo nuchter, maar wat voelt u daar nu bij?’ Laat zoveel 
mogelijk de ander praten en corrigeer of interpreteer nog niet. 
Goed en betrokken luisteren is belangrijk voor het tot stand brengen van contact maar ook voor het 
scheppen van een basis voor een boodschap, passend bij die bepaalde situatie. 
De Heere kan u, terwijl u luistert, al gedachten geven om straks op een gepaste wijze het Woord aan 
de orde te stellen. 
Probeer bij het luisteren goed onderscheid te maken tussen de mens als mens en de mens in zijn 
situatie. Het is een bekende valkuil dat men zich kan laten meesleuren in de golven van de nood van 
de medemens. Al luisterend kunt u als diaken zich zo vereenzelvigen met de nood van de medemens, 
dat er geen ruimte meer overblijft voor een boodschap. Dan kan uw gemeentelid aan het eind van 



DEEL III  DE DIACONIE 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 17 

het gesprek wel een fijn gevoel hebben overgehouden en u als ambtsdrager misschien ook, maar op 
deze manier is ambtelijk bezoek beperkt gebleven tot pure medemenselijkheid. Bezoek daarom 
zoveel mogelijk met twee broeders. 
Ambtelijke diaconale hulpverlening is méér. Diaconale hulpverlening dient geplaatst te zijn in het 
Bijbelse kader van de boodschap van zonde en ellende, barmhartigheid en verlossing. Die notie mag 
in een ambtelijk bezoek nooit gemist worden. Laat dus een welgemeende betrokkenheid vergezeld 
gaan van een stuk distantie, afstand. Afstand is wat anders dan afstandelijkheid. Met afstand wordt 
bedoeld: de zaak bekijken zonder dat je er zelf deel of partij in wordt; afstandelijkheid betekent: niet 
willen luisteren en niet willen proberen een brug te slaan naar de ander. Maar pas dus altijd op voor 
voorbarige antwoorden en voor te snel veroordelende antwoorden. Bedenk ook dat in geval er 
overgegaan wordt tot financiële hulpverlening, het goed is na te gaan hoe er in het verleden 
gehandeld is in vergelijkbare situaties. 
 
Spreken 
Als het goed is, komt het op een gegeven moment toch tot een uitwisseling van gedachten. Als dat 
het geval is, dan is er contact. De nood van het lid moet zakelijk en inhoudelijk besproken worden als 
en voor zover dat op uw terrein en binnen uw mogelijkheden als diaken en als mens ligt. De 
aanleiding dat u iemand bezoekt, is de nood waarin iemand verkeerd, maar vergeet nooit dat u een 
boodschap hebt voor de mens in die nood. 
U moet altijd voor ogen houden dat uw ambtelijk bezoek en uw ambtelijk gesprek plaatsvinden 
coram Deo, voor het aangezicht van God. Dit behoedt voor horizontalisme. 
Uw ambtelijk spreken zal altijd moeten zijn vanuit het licht van het Evangelie. U komt als 
ambtsdrager met het Woord. Vergeet daarbij niet dat u zelf ook staat onder het Woord. Houd in het 
oog dat u ook maar een mens bent tegenover een medemens. Stel u niet boven iemand, maar naast 
hem of haar. Juist dan komt er ruimte om te spreken vanuit het Woord. Gebruik het Woord als een 
middel om de situatie te doorgronden en te verwerken. 
Soms liggen zaken zo duidelijk dat u met helderheid de weg kunt aanwijzen vanuit het Woord, doch 
in veel gevallen liggen de zaken veel gecompliceerder. Wees dan uitermate voorzichtig in uw 
bewoordingen. En, voorzichtigheid is wat anders dan onduidelijkheid! 
Probeer vragenderwijze verder te komen en stel, als het moment daarvoor gekomen is, bijvoorbeeld 
eens een vraag in de zin van: ‘Merkt u hierin ook de hand des Heeren op?’ of: ‘Wat zou de Heere 
hiermee nu kunnen bedoelen?’ 
 
Handelen 
In de loop van een gesprek, meestal aan het eind als er wat verduidelijking van het probleem is 
gekomen, komt er dikwijls een moment dat er iets van u wordt verwacht of dat u zelf meent nu toch 
wel iets te moeten doen.  
Vooral in crisissituaties hebben ambtsdragers vaak het gevoel dat ze heel veel dingen moeten doen, 
maar soms zult u moeten constateren niets voor die ander te kunnen doen, of mogen constateren 
niets voor die ander te hoeven doen dan alleen aandacht geven. 
Soms is een verwijzing naar een deskundige instantie nodig en misschien kunt u helpen die verwijzing 
tot stand te brengen. 
Soms moet u zelf iets ter hand nemen. Pas echter bewust op dat u niet te veel hooi op uw vork 
neemt of verder wilt springen dan uw polsstok lang is. Bij een mens in nood, vooral als die nood 
psychisch van aard is, willen we zo graag van alles doen. Het gevaar is echter groot dat we ons in 
onze overmoed geweldig vertillen aan de zwaarte van de nood. 
Het komt voor dat mensen uit een gevoel van machteloosheid of verontwaardiging iets willen 
oppakken, wat vervolgens helemaal misloopt. Heb er als ambtsdrager oog voor hoe beperkt u bent 
en denk niet: ‘Dat regel ik wel even’. 
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Laat het bovenstaande u niet demotiveren tot daadwerkelijk handelen, maar heb oog voor uw eigen 
beperkingen.  
Heb ook niet de gedachte en laat u zich ook dat gevoel niet aanpraten dat u in elke voorkomende 
situatie iets móét doen. Mensen verwachten vaak ten onrechte dingen van ambtsdragers. Bedenk 
dat men soms wel erg gemakkelijk veronderstelt dat de kerk wel zal kunnen oplossen wat men zelf 
tot een probleem heeft gemaakt. 
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5. HET NEERLEGGEN OF ANDERSZINS BEËINDIGEN VAN 
HET DIAKENAMBT 

Het diakenambt is een kerkelijk ambt. Volgens de gereformeerde leer is het Christus die door middel 
van de kerk het ambt als een opdracht aan een persoon oplegt. Dienen in het ambt (van ouderling of 
diaken) geschiedt in onze gemeenten niet voor het leven, maar voor een van tevoren vastgestelde 
periode. De DKO heeft, in het voetspoor van Calvijn, in artikel 27 bewust periodieke aftreding van de 
ouderlingen en diakenen voorgeschreven, zegt ds. K. de Gier in zijn verklaring van de DKO bij dit 
artikel. 
Beëindiging van de ambtsuitoefening kan plaatsvinden op grond van persoonlijke overwegingen, 
maar kan ook aan de orde komen als er sprake is van toepassing van de kerkelijke tucht. 
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6. VERGADEREN 
In het bevestigingsformulier van ouderlingen en diakenen wordt het een goede zaak genoemd, dat 
‘de macht niet zal liggen bij een enkeling, opdat tirannie en hiërarchie voorkomen worde’. Daarom 
bestaat een kerkenraad dus uit een aantal mensen; en als deze met elkaar spreken in een 
georganiseerd gesprek, noemt men dit vergaderen. 
Vergaderen is een activiteit die onlosmakelijk verbonden is met de ambten zoals deze functioneren 
binnen onze gemeenten. 
In een vergadering van een kerkenraad of van een diaconie worden via een proces van gezamenlijk 
denken en afstemmen keuzes gemaakt en besluiten genomen.  
Er zijn meerdere vergaderdoelen te onderscheiden, te weten: 
 

 Het uitwisselen van informatie 
De kerkenraadsleden informeren elkaar over lopende zaken, ze rapporteren over een 
vergadering die bijgewoond is of over huisbezoeken die zijn afgelegd. 

 Het nemen van besluiten 
Bij het nemen van besluiten wordt een afgewogen keuze gemaakt uit de mogelijkheden die 
er zijn. Voor het nemen van een besluit worden de argumenten getoetst aan de Heilige 
Schrift en aan praktische bruikbaarheid en worden de mogelijke gevolgen van het besluit 
overwogen. 

 Het oplossen van problemen 
Het oplossen van een probleem bestaat uit een proces van afwegingen. Als eerste moet het 
probleem helder worden gemaakt. Hierbij moet het probleem tot de kern worden 
teruggebracht en worden ontdaan van alle bijkomende gevoelens en emoties. Vervolgens 
kunnen ideeën worden aangedragen die zouden kunnen leiden tot de oplossing van het 
probleem. Uit de aangedragen voorstellen kiest men het beste als oplossing.  
De voorzitter heeft een belangrijke taak bij het vergaderproces. Hij zorgt dat allen die een 
bijdrage willen leveren, aan het woord kunnen komen, maar zo dat het totaal tot het 
gewenste doel leidt. 
Om te voorkomen dat lang, soms te lang of ongestructureerd wordt vergaderd, is het van 
belang dat er wordt gewerkt volgens vooraf afgesproken regels en gebruiken. 

 

6.1 AGENDA 

Stuur tijdig, dat wil zeggen een afgesproken aantal dagen voor de vergadering, aan alle broeders een 
agenda toe, zodat ieder zich op de te bespreken onderwerpen kan voorbereiden. 
Op de agenda van een vergadering worden de onderwerpen vermeld die tijdens die vergadering aan 
de orde moeten komen. Een agenda geeft structuur aan de vergadering en aan de hand van de 
agenda kan men zich voorbereiden op de vergadering. 
Een goede agenda vermeldt meer dan een aantal globale aanduidingen zoals opening, mededelingen 
etc.  
Een goede agenda geeft allereerst informatie over datum, tijd en plaats van de vergadering. 
Daarnaast vermeldt de agenda alle onderwerpen die besproken zullen worden en geeft aan wat 
verwacht wordt (informatie geven, besluiten nemen, controleren etc.). Nieuwe onderwerpen 
worden kort toegelicht of er wordt een bijlage met voorstel bijgevoegd.  
Begin een agenda met de belangrijkste onderwerpen. Zorg dat een agenda niet meer punten bevat 
dan in alle redelijkheid behandeld kunnen worden. Hanteer de regel dat er tijdens de vergadering 
geen belangrijke nieuwe onderwerpen aan de agenda kunnen worden toegevoegd. Dat voorkomt dat 
vergaderingen uitlopen en dat de wel geagendeerde punten niet aan de orde komen. Bovendien zal 
een aantal broeders zich niet op zo’n onderwerp hebben kunnen voorbereiden. Schat bij het 
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opstellen van de agenda de tijd in die nodig is voor de behandeling van de agenda, en probeer deze 
tijd te realiseren. Als vergaderingen regelmatig uitlopen, kan hier bij het opstellen van een agenda 
voor een volgende vergadering rekening mee gehouden worden.  
De agenda voor diaconievergaderingen bevat vaste en variabele punten. De vaste punten staan op 
de agenda van elke vergadering, de variabele hangen af van de situatie. 

6.1.1 Vaste agendapunten 

Op elke diaconievergadering terugkerende agendapunten zijn: 
 

 Opening 
Elke vergadering behoort met lezen van en luisteren naar een gedeelte uit Gods Woord en 
met gebed te beginnen. 

 Vaststellen van de agenda 

 Vaststellen van de notulen van een vorige vergadering 
Zijn de notulen correct qua tekst? Zijn er vragen naar aanleiding van de notulen? 

 Ingekomen stukken  
Bij de agenda kan een lijst van ingekomen stukken worden bijgevoegd. Op de lijst wordt bij 
elk stuk aangegeven of het in aanmerking komt voor bespreking of alleen is ter kennisname. 
Belangrijke stukken worden, in kopie, compleet bijgevoegd. Veel stukken kunnen als 
hamerstuk passeren. Als een stuk meer dan een korte bespreking vraagt, kan het beter als 
apart punt op de agenda worden geplaatst.  

 Uitgaande stukken 
Het is correct om ook van uitgaande stukken een lijstje bij te voegen. Overigens geldt voor 
uitgaande stukken hetzelfde als bij ‘ingekomen stukken’ is opgemerkt. 

 Wat moet gerapporteerd worden aan de kerkenraad? 
Stel met elkaar vast wat gerapporteerd moet worden aan de kerkenraad en hoe uitgebreid 
dit zal gebeuren. 

 Mededelingen 
Dit agendapunt is het moment waarop voorzitter, penningmeester of scriba korte 
mededelingen doen. 

 Rondvraag 

 Sluiting 

6.1.2 Variabele agendapunten 

Op de diaconievergaderingen kunnen de volgende punten aan de orde te komen: 
 

 Rapportage van bezoeken 
Een ieder rapporteert het noodzakelijke uit de bevindingen van de door hem afgelegde 
bezoeken. De andere broeders krijgen gelegenheid tot vragen stellen, advies geven en 
andere reacties op deze rapportage. 

 Bespreking en besluitvorming rondom actuele noodgevallen binnen de gemeente 
Bij dit agendapunt worden alle actuele noodgevallen binnen de gemeente besproken, wordt 
afgesproken hoe verder wordt geholpen en wordt advies gegeven naar de broeders die de 
gemeenteleden bijstaan in hun nood. 

 Controle van acties 
Bij dit punt wordt aan de hand van bijvoorbeeld tussentijdse rapportage gecontroleerd of 
afgesproken zaken voortgang vinden. 

 Vaststellen van het collecterooster 
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Eenmaal per jaar dient een plan voor het collecterooster opgesteld te worden, dat na 
bespreking als voorstel naar de kerkenraad wordt gestuurd. 

 Behandelen van hulpvragen van buiten de gemeente of buiten het kerkverband. 
Er komen bij diaconieën vele aanvragen om hulp binnen. Raadpleeg zo nodig deze 
handreiking en andere informatiebronnen. 

 Relaties met hulpverleningsinstanties 
Bespreek bij dit agendapunt de relaties die kunnen bestaan met zorgcentra, verpleeghuizen, 
thuiszorginstellingen etc.  

 Beleidszaken 
Maak met elkaar een diaconaal beleid, controleer dit regelmatig en stel bij waar nodig (zie 
hoofdstuk 11). Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als de noodzaak van een reserve 
voor onvoorziene, grote uitgaven, besteding van diaconaal geld, hoe wordt de gemeente 
gestimuleerd tot diaconaal handelen, enz. 

 

6.2 HET VOORBEREIDEN VAN EEN VERGADERING 

Vergaderen hoort bij het ambtelijk werk; een diaconie die niet op tijd in vergadering bijeenkomt, kan 
niet goed functioneren. Een goede voorbereiding bevordert de efficiëntie van het vergaderen. De 
belangrijkste persoonlijke voorbereiding is het gebed; dat geldt voor vergaderingen net zo goed als 
voor het diaconale bezoek. Verdiep u vervolgens in de onderwerpen die besproken zullen worden. 
Wat is het probleem, waarom is het een probleem, wat zijn de mogelijke oorzaken, kan er iets aan 
worden veranderd, in welke richting is de oplossing te zoeken en wat zijn hiervoor de voorwaarden. 
 

6.3 BESLUITEN NEMEN 

Beslissen of het nemen van een besluit is het maken van een keuze uit meerdere mogelijkheden. 
Beslissen doet men op basis van beschikbare informatie, bestaande relevante regelgeving en eerder 
gemaakte afspraken. Beslissen is een proces, een beslissing komt niet in één ogenblik tot stand. Dit 
proces bestaat uit drie fasen: de informatie-, de evaluatie- en de beslissingsfase. De uitvoering en de 
controle op de uitvoering ronden het geheel af. 

6.3.1 Informatiefase 

Goede voorinformatie bedoelt ervoor te zorgen dat iedereen over de nodige feiten- en 
achtergrondkennis beschikt over de te bespreken zaak. Toch kan deze informatie eenzijdig of 
onvolledig zijn, kunnen er dingen over het hoofd worden gezien of kan de geboden informatie 
subjectief of eenzijdig naar voren gebracht of geïnterpreteerd zijn. Wanneer een zaak ter vergadering 
besproken wordt, is het daarom van belang om eerst te zorgen dat alle beschikbare informatie voor 
iedereen duidelijk is. De zaak wordt toegelicht door diegene die dit punt heeft voorbereid en daarna 
mogen verhelderende vragen worden gesteld, zoals: ‘Wat wordt hiermee bedoeld? Zie ik dat zo 
goed? Dit begrijp ik niet, kan dit worden verduidelijkt?’  
Als de beschreven en toegelichte situatie voor iedereen duidelijk is wordt overgegaan naar de 
volgende fase. 

6.3.2 Evaluatiefase 

Tijdens deze fase is alle feitenkennis besproken en geëvalueerd en vindt de meningsvorming plaats. 
Argumenten worden uitgewisseld, getoetst en gewogen. Beweringen worden weersproken of 
bevestigd, getoetst wordt of de informatie volledig is, onzekere factoren worden benoemd en er 
wordt bepaald of deze meewegen; er wordt nagegaan of alle mogelijke oplossingen wel genoemd 
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zijn en of de genoemde oplossingen haalbaar zijn. Het is namelijk van belang dat binnen de 
vergadering zoveel mogelijk één mening ontstaat en dat gebeurt in deze fase.  
Deze fase is in een vergadering altijd een moeilijke fase, want er ontstaan gemakkelijk verschillen van 
mening of zelfs conflicten of de vergadering raakt in een impasse. Probeer altijd te handelen aan de 
hand van objectieve beleidsmatig vastgestelde regels. Als bijvoorbeeld is afgesproken dat een 
vastgesteld deel van de diaconale inkomsten per kwartaal beschikbaar is voor aanvragen tot 
financiële ondersteuning van interkerkelijke organisaties op diaconaal terrein, dan is dit een regel 
waar tijdens vergaderingen naar kan worden gehandeld.  
Als alle argumenten zijn uitgewisseld en iedereen binnen de vergadering zijn mening heeft gevormd, 
wordt overgegaan tot de beslissingsfase. 

6.3.3 Beslissingsfase 

Tijdens deze fase vat de voorzitter het besprokene kort samen tot een of meerdere voorstellen. 
Vervolgens krijgt de vergadering gelegenheid om de voorstellen op details aan te passen waarna in 
gezamenlijkheid een besluit wordt genomen.  
Als het beschreven proces niet zorgvuldig wordt gevolgd, bestaat de kans dat een in de vergadering 
genomen besluit buiten de vergadering toch weer wordt bestreden met alle negatieve gevolgen van 
dien. Dit geldt temeer wanneer een besluit niet met alle stemmen vóór genomen kon worden en er 
dus sprake is van een meerderheidsbesluit. 
Voor zaken die alleen door de kerkenraad besloten kunnen worden, geldt een besluit van de 
diakenen in een diaconievergadering als een voorstel tot besluit. 
 

6.4 VERSLAGLEGGING 

Notulen zijn, na goedkeuring, het officiële verslag van de gehouden vergadering. Notuleren kan men 
op verschillende manieren: via een uitvoerig of zelfs woordelijk verslag, via het alleen vastleggen van 
besluiten of via het maken van een korte samenvatting met een actielijst. 
Waaraan moeten notulen voldoen om effectief te zijn? 
Notulen zijn effectief als zij informatie verstrekken voor intern gebruik en als ze het 
vergaderresultaat en de overwegingen vastleggen. Dit kan het beste door middel van een beknopt 
verslag met een actielijst die een opsomming is van alle afgesproken actiepunten. Door middel van 
een actiepuntenlijst voorkomt men dat actiepunten niet worden uitgevoerd en krijgt men inzicht in 
de voortgang. 
Het verdient aanbeveling om naast notulen en actiepuntenlijst ook gebruik te maken van een 
besluitenlijst. In de besluitenlijst staan alle genomen besluiten en daarnaast ook de gronden van het 
besluit. Zo’n besluitenlijst voorkomt dat later tegenstrijdige besluiten worden genomen. Een besluit 
zal alleen worden herzien als de gronden van zo’n besluit zijn veranderd. 
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7. TOERUSTING EN ADVISERING 
Als een diaken voor het eerst bevestigd is, komt er meteen al veel op hem af. Hij krijgt te maken met 
allerlei noden, taken, vergaderingen en dergelijke die voor hem nieuw zijn. Daarom is het van groot 
belang – het is al eerder opgemerkt – dat een nieuwe diaken goed wordt ingewerkt in de praktijk van 
het diaconale werk. Maar daarnaast is het voor elke diaken en zeker ook voor de pas bevestigde zaak 
dat hij ook goed toegerust is voor het ambt.  
Voor een verdieping van de kennis over de Bijbelse onderbouwing, de historie en andere 
achtergronden van de diaconie en het ambt van diaken, is het lezen van boeken over diaconaat aan 
te bevelen (zie literatuurlijst).  
Toch is dit maar een deel van de toerusting. Ambtelijke toerusting is meer, het is een proces van 
overdracht van kennis, vaardigheden en ervaring, waarbij principiële aspecten en theoretische 
uitgangspunten worden uitgewerkt in de praktijk. Dit noodzakelijke proces mag nooit stoppen, maar 
moet doorgaan zolang een diaken dient. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen in de 
maatschappij. Veel dingen veranderen waardoor noden van voorheen niet meer de noden van heden 
zijn. Denk in dit verband aan de gevolgen van de per 1 januari 2007 geldende wet WMO. Voor  een 
uitgebreide toelichting op de WMO  verwijzen wij u naar onze website www.deputaatschapdmz.nl.  
Naast de toerusting betreffende het diakenambt als zodanig moet er ook veel aan toerusting gedaan 
worden op specifieke aandachtsgebieden, zoals zorg voor de mens met een handicap, 
maatschappelijk werk en dergelijke. Binnen een diaconie kunnen aandachtsgebieden worden 
aangewezen waar slechts één of enkele diakenen voor worden toegerust, zodat er specialisatie 
ontstaat binnen een diaconie en het werkveld verdeeld kan worden.  
Binnen de Gereformeerde Gemeenten zijn diverse mogelijkheden om toerusting te ontvangen. Zo 
organiseren verschillende classes periodiek conferenties en toerustingbijeenkomsten. Daarnaast 
geven diverse deputaatschappen voorlichting over hun werk, belegt de Cursus Godsdienst Onderwijs 
voorlichtingsavonden en geeft de stichting De Vluchtheuvel toerusting aan o.a. kerkenraden. Het 
deputaatschap DMZ heeft in het bijzonder de opdracht van de Generale Synode ontvangen om 
toerusting voor ambtsdragers te verzorgen, toegespitst op diakonale onderwerpen. Dit vult zij in op 
verschillende manieren:  
 

7.1 AMBTSDRAGERCONFERENTIES 

Allereerst worden ambtsdragerconferenties, al dan niet classicaal, georganiseerd. 
Tijdens een ambtsdragerconferentie wordt een onderwerp, meestal door meerdere 
sprekers, besproken vanuit een Bijbels, principieel en praktisch gezichtspunt. Naast de 
inleidingen van de sprekers is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het 
uitwisselen van gedachten. 
 

7.2 GERICHTE TOERUSTING DIAKENEN (GTD) 

Naast conferenties organiseert DMZ gerichte toerusting voor diakenen (GTD). Binnen dit 
programma worden op verzoek van de plaatselijke gemeente in nauwe samenwerking 
met de classisdiaken bijeenkomsten belegd, zo mogelijk met meerdere gemeenten 
binnen de classis. Naast een inleiding door een spreker kan op verschillende manieren 
dieper op het onderwerp worden ingegaan. Dit kan zijn door het stellen van vragen en 
het uitwisselen van gedachten maar ook door het bespreken van concrete situaties in 
kleine groepjes. Door deze opzet is er tijdens GTD-bijeenkomsten naast de overdracht 
van kennis veel gelegenheid tot het uitwisselen van onderlinge ervaringen. De 

http://www.deputaatschapdmz.nl/
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classisdiaken vult de praktische kant van de avond in. De organisatorische aspecten 
worden uitgevoerd door het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Gemeenten in 
Woerden. De te organiseren avonden worden vermeld op de website van DMZ 
www.deputaatschapdmz.nl. 
  

7.3 TOERUSTING VOOR KERKENRADEN 

Voor kerkenraden kan toerusting worden georganiseerd over specifieke onderwerpen. 
Deze toerusting gebeurt op een zelfde manier als bij GTD. Het voordeel van toerusting 
binnen de eigen kerkenraad is dat vrijuit gesproken kan worden over actuele zaken die 
met het onderwerp te maken hebben. Het nadeel van deze methode is dat men niet met 
ambtdragers uit andere gemeenten van gedachten kan wisselen. 
 

7.4 ADVISERING 

Naast toerusting biedt DMZ diaconieën de mogelijkheid om advies te vragen. Deze mogelijkheid is er 
voor eenvoudige vragen maar ook voor moeilijke complexe situaties. Afhankelijk van de situatie zal 
een advies mondeling of schriftelijk worden uitgebracht. 

http://www.deputaatschapdmz.nl/
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8. DE DIACONIE EN BESTUURSTAKEN 
Van oudsher zijn veel diaconieën betrokken bij de oprichting en het besturen van ‘instellingen van 
barmhartigheid’. Door ontwikkelingen in onze maatschappij, zoals veranderingen in wet- en 
regelgeving en het fuseren van instellingen dreigt de betrokkenheid van diaconieën met 
zorginstellingen te verminderen.  
Een verminderde bestuurlijke betrokkenheid kan tot gevolg hebben dat doelstellingen en beleid van 
instellingen zich anders ontwikkelen dan volgens de kerkelijke gemeente wenselijk is. Het is daarom 
belangrijk dat diakenen of deskundige gemeenteleden die periodiek aan de kerkenraad rapporteren, 
zitting hebben in besturen van plaatselijke of regionale zorginstellingen. Door bestuurlijke 
participatie blijven kerk, diaconie en instelling op elkaar betrokken en kunnen nieuwe ontwikkelingen 
worden gestimuleerd en kan op ongewenste ontwikkelingen in een vroeg stadium worden 
gereageerd. Dit geldt ook voor deelname aan interkerkelijke en maatschappelijke overlegsituaties.  
Ook voor instellingen op provinciaal of landelijk niveau geldt dat bestuurlijke inbreng van belang is en 
blijft. Dit overstijgt in veel gevallen het werkveld van de plaatselijke gemeenten. Als het om regionale 
instellingen gaat, is dit een aandachtspunt voor een classis; gaat het om landelijke instellingen, dan 
kunnen de belangen veelal beter worden behartigd door een deputaatschap. 
Het is goed om de Bijbelse grondslag en de wijze van betrokkenheid van kerk of diaconie waar 
mogelijk in de statuten van de instelling te doen vastleggen. 
 



DEEL III  DE DIACONIE 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 27 

9. DE DIACONIE EN DE KERKELIJKE STRUCTUUR 
Naast de bestaande kerkelijke structuur van de Gereformeerde Gemeenten waarbij een aantal 
autonome plaatselijke gemeenten samen een classis vormen, afgevaardigden uit een drietal classes 
samenkomen als Particuliere Synode en afgevaardigden uit de vier Particuliere Synodi samen de 
Generale Synode vormen, is jaren geleden een aanvullende structuur voor diaconale belangen 
opgezet.  
Deze structuur is aanvankelijk opgezet door het deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere 
Noden; het deputaatschap DMZ heeft zich hier later bij aangesloten. De structuur is niet bedoeld om 
de bestaande kerkelijke structuur te vervangen, maar om de communicatie tussen de 
deputaatschappen BN en DMZ, en de kerkelijke gemeenten, voor specifiek diaconale zaken goed te 
laten verlopen. De structuur is als volgt: 
 

9.1 CONTACTDIAKEN 

Binnen elke plaatselijke diaconie is iemand tot contactdiaken benoemd. Deze contactdiaken heeft als 
taak de contacten met betrekking tot diaconale zaken te onderhouden met de andere gemeenten uit 
de classis. Hij vertegenwoordigt zijn diaconie op de vergadering van contactdiakenen die door de 
classisdiaken worden belegd. Tijdens deze classicale diaconievergaderingen worden diaconale 
aandachtspunten besproken en wordt besloten of de belangen verder door de classis(diaken) 
kunnen worden behartigd of dat een deputaatschap om hulp wordt gevraagd. Daarnaast wordt 
tijdens deze vergaderingen door de classisdiaken informatie verstrekt over landelijke activiteiten en 
worden bezinnende onderwerpen ter toerusting behandeld. Door deze werkwijze behoeven BN en 
DMZ met hun informatieverstrekking en verslaglegging over het gevoerde beleid niet te wachten 
totdat de Generale Synode weer in vergadering bijeenkomt. 
 

9.2 CLASSISDIAKENEN 

Iedere classis heeft een classisdiaken (en een secundus) benoemd. Deze classisdiaken 
vertegenwoordigt de classis op de landelijke vergaderingen waar alle classisdiakenen bijeenkomen. 
Daarnaast organiseert de classisdiaken binnen zijn classis bijeenkomsten en vergaderingen voor de 
contactdiakenen van de classisgemeenten. De classisdiaken dient als aanspreekpunt voor de 
gemeenten in de classis voor zover het diaconale zaken betreft. De classisdiaken rapporteert aan de 
classis. 
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10. DIACONIE EN FINANCIËN 
Bewogenheid met de naaste is een wezenskenmerk van de christelijke gemeente. Deze bewogenheid 
krijgt onder meer gestalte in het diaconaat. Daarbij kunnen in materieel opzicht de volgende zaken 
worden onderscheiden: 
 
- het inzamelen van de door de gemeente bijeengebrachte gelden;  
- het beheer van die gelden;  
- een verantwoorde besteding van die gelden.  
 
Hierbij mag het geld geen doel zijn, maar moet het een middel zijn. 
 

10.1 INZAMELEN 

In Zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus schrijven de opstellers dat de gemeente, naast het 
onderhouden van de kerkendienst en de scholen op de rustdag, naarstig moet opgaan tot de 
gemeente Gods om Zijn Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te 
roepen en de armen christelijke handreiking te doen. De diaconale collecten zijn dus een wezenlijk 
deel van de eredienst! Ontvangsten en uitgaven voor kerk en diaconie moeten structureel 
gescheiden plaatsvinden.  
Ook in het bevestigingsformulier van ouderlingen en diakenen wordt de gemeente opgeroepen om 
de diakenen te voorzien met goede middelen tot hulp der armen. De diakenen worden opgeroepen 
om met getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen te verzamelen en te bewaren. 
Tot het getrouw verzamelen van de gelden behoort ook het opwekken van de gemeente om 
christelijke handreiking te doen. 

10.1.1 Algemene collecten 

Tijdens de erediensten wordt gecollecteerd voor de diaconie (en voor de kerk). De opbrengsten van 
de collecten voor de diaconie vormen de ‘algemene’ middelen. Deze inkomsten zijn bestemd voor de 
armen en behoeftigen. Om de gemeente te stimuleren tot geven voor diaconale doelen is het van 
belang dat de diaconie heldere informatie geeft over de noden die er zijn. 

10.1.2 Doelcollecten 

Naast de algemene collecten kunnen doelcollecten worden gehouden. De opbrengst daarvan is voor 
een bepaald van tevoren bekendgemaakt doel. De praktijk heeft geleerd dat het noemen van een 
specifieke bestemming voor de diaconale collecte de gemeente stimuleert tot geven. Als voor de 
gemeente duidelijk is dat de diaconie de middelen gebruikt voor goede diaconale doelen, wordt de 
bereidheid om te geven groter. 
 

10.2 BEHEREN 

Voor een zorgvuldig beheer van de financiën van de diaconie stelt de diaconie een penningmeester 
aan die de financiële zaken beheert. De penningmeester voert een financiële administratie die zo is 
opgezet, dat het mogelijk is dat deze gecontroleerd kan worden. Bij het administreren van giften en 
ondersteuning aan particuliere personen is het van belang dat de naam van de steunvrager niet 
herkenbaar in de stukken staat. 
Jaarlijks aan het begin van een nieuw jaar stelt de penningmeester een financieel verslag over het 
afgelopen jaar op. De jaarstukken worden voordat ze aan de leden worden gepresenteerd, 
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gecontroleerd door een controlecommissie. In verband met mogelijke herkenning van steunvragers 
is het aan te bevelen dat deze commissie bestaat uit leden van de kerkenraad. 
Het is aan te bevelen om in het najaar voor het volgende jaar een begroting te maken die door de 
kerkenraad wordt goedgekeurd. 
Een begroting is een raming, een vooraf gemaakte schatting van inkomsten en uitgaven voor de 
komende periode. Een begroting is geen wet waar men zich aan houden moet, maar een hulpmiddel 
om zich beter bewust te worden dat het mogelijk anders gaat dan men dacht. Van een begroting kan 
dan ook te allen tijde op bepaalde punten, als de nood daartoe dringt, worden afgeweken. Door te 
werken met een begroting krijgt men als diaconie vooraf inzicht in de financiële ruimte voor het 
opzetten van nieuwe activiteiten, het steunen van diaconale instellingen en dergelijke, maar ook 
krijgt men tijdens de lopende periode inzicht, op welke punten het beleid bijstelling behoeft.  
Ook kan aan de hand van de begroting een collecterooster worden opgesteld. Zo kan bijvoorbeeld 
worden bepaald, althans ingeschat, hoeveel ruimte er is om de algemene diaconale collecten voor 
een bepaald doel te bestemmen. 

10.2.1 Jaarstukken 

Elk jaar behoort de diaconie een duidelijk verslag te geven van de financiële situatie. Dit verslag kan 
bestaan uit een aantal elementen, zoals een overzicht van inkomsten en uitgaven, een balans en een 
begroting. 
Het is aan te bevelen om naar de gemeenteleden toe niet alleen cijfers te publiceren, maar ook een 
toelichting bij de gepubliceerde cijfers te geven. Het is voor een gemeente belangrijk om ook iets te 
horen over de achtergronden van het gevoerde beleid. Transparantie en een goede uitleg 
bevorderen de betrokkenheid van de gemeente. Leg daarom in het verslag bijvoorbeeld uit waarom 
men de reserves in de komende jaren wil verhogen of verminderen en licht toe waarom bijdragen 
aan bepaalde instellingen hoger zijn dan aan andere, of waarom een instelling die altijd werd 
gesteund van de lijst is gehaald. Vertrouwelijke gegevens mogen uiteraard nooit openbaar gemaakt 
worden. 

10.2.2 Diaconale reserves 

Reeds in paragraaf 10.1 is vastgesteld dat de opbrengsten van de diaconale inzameling bedoeld zijn 
voor het vanuit de christelijke gemeente zorgend en dienend bezig zijn en omgaan met diegenen die 
hulp behoeven. De diaconale inzameling is niet bedoeld om gereserveerd te worden. 
Verschil in inzicht maakt dat het een veel besproken onderwerp is, ook tijdens ledenvergaderingen. 
De vraag die steeds wordt gesteld is, hoe groot het vermogen, de reservering van de diaconie mag of 
moet zijn. Zo kan het gebeuren dat het ene gemeentelid erop wijst dat de diaconale inkomsten 
gegeven worden voor armen en behoeftigen en dat daarom alles wat binnen komt ook direct weer 
uitgegeven moet worden. Er is actuele nood ‘genoeg’ in de wereld. Een ander gemeentelid stelt hier 
tegenover dat diakenen zullen uitdelen met onderscheidingsgave en voorzichtigheid 
(bevestigingsformulier) en stelt voor om vooral voorzichtig te zijn met uitgeven, omdat men vandaag 
niet kan voorzien wat zich morgen als nood aandient.  
Omdat in beide standpunten waardevolle elementen zitten, is het van belang om weloverwogen de 
goede elementen uit beide stellingen samen te voegen en op grond daarvan een beleid vast te 
stellen (zie hoofdstuk 11). Een vaste regel voor de diaconale reserves is moeilijk te geven, omdat dit 
mede bepaald wordt door de samenstelling van de gemeente (jong/oud, rijk/arm, veel of weinig 
bijstandsgezinnen, veel of weinig niet verzekerden).  
Een hulpmiddel om toch tot een weloverwogen hoogte van het vermogen van de diaconie te komen, 
is het beoordelen van de uitgaven van de diaconie over de achterliggende drie tot vijf jaar en op basis 
van deze uitgaven een gewenste reserve vast te stellen. Bij de weging dienen de factoren 
meegenomen te worden die zijn genoemd. Ervaring leert dat een grotere reserve dan dit gemiddelde 
vrijwel niet noodzakelijk is.  



DEEL III  DE DIACONIE 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 30 

Diaconaal geld moet altijd kunnen worden ‘uitgedeeld naar dat elk van node heeft’ (Handelingen 
4:35 en bevestigingsformulier diakenen). Dit blijft in principe ook gelden voor geld, dat tegen rente is 
uitgeleend aan de eigen kerk. De kerkenraad zal bij het lenen van geld van de diaconie dit in zijn 
overwegingen moeten betrekken. 
 

10.3 UITDELEN 

Het behoort tot de taak van de diakenen om de ingezamelde gaven te besteden. Daarbij hebben ze 
steeds opnieuw twee beslissingen te nemen. In de eerste plaats moet worden vastgesteld welke 
personen of instanties steun behoeven. In de tweede plaats met welk bedrag (of op welke wijze) 
ondersteund moet worden. Om dat besluit weloverwogen te kunnen nemen, is het goed een aantal 
richtlijnen te hebben.  
De diaconale verantwoordelijkheid geldt allereerst voor de eigen gemeente. Als hieraan voldaan kan 
worden, geldt vervolgens de verantwoordelijkheid voor instellingen die uitgaan van of gedragen 
worden door het geheel van onze gemeenten. Is er naast deze verantwoordelijkheden ruimte voor 
het steunen van andere instellingen, dan is het aan te bevelen instellingen te steunen die voldoen 
aan toetsbare criteria. 

10.3.1 Ondersteuning van gemeenteleden 

De diaconale verantwoordelijkheid geldt allereerst voor de eigen gemeente.  
Aan wie moet ondersteuning geboden worden? Het is van belang om vooraf binnen diaconie en 
kerkenraad afspraken te maken; door het vaststellen van richtlijnen wordt voorkomen dat steun 
persoonsafhankelijk wordt of op willekeur is gebaseerd.  
Overwegingen bij ondersteuning aan gemeenteleden zijn: 
 

 Het is onze opdracht om onze naaste met mildheid en liefde te geven of te lenen, voldoende 
voor wat hem ontbreekt (Exodus 23:11, Deuteronomium 15: 7-11, Mattheüs 25:40). 

 Financiële nood kan het ‘welzijn’ van de naaste en zijn verhouding tot de Heere negatief 
beïnvloeden. 

 Het is raadzaam om onderscheid te maken tussen financiële problemen van incidentele of 
van structurele aard. 

 Hoe wordt de financiële nood als nood ervaren? Dit kan erg verschillend zijn. 

 Betrek in de afwegingen de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene en van zijn 
eventuele familie naast die van de diaconie. 

 Streef naar een goede balans tussen zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid en mildheid.  

 Hoeveel financiële ondersteuning moet er gegeven worden? 
 
Voor het kunnen vaststellen van de omvang en ernst van de financiële nood is het noodzakelijk dat 
diakenen inzicht krijgen in de financiële positie van de betrokken hulpvrager. Daarbij mogen zij 
openheid van de hulpvrager verwachten en kunnen zij naar alle noodzakelijke financiële informatie 
vragen.  
Hoe ver een diaken doorvraagt zal afhangen van de aard van het probleem, de openheid van de 
hulpvrager en de relatie tussen hulpvrager en diaken. Hij zal in elk geval doorvragen tot hij voor 
zichzelf voldoende duidelijkheid heeft verkregen, om een verantwoord hulpaanbod te kunnen doen.  
Het is verstandig afspraken te maken over de grenzen van het financiële mandaat van de diakenen. 
Mag een diaken in een geval van acute nood zonder ruggespraak alvast enig geld geven en tot welk 
bedrag? 
Stel zorgvuldig vast of er behoefte is aan eenmalige hulp of dat er structurele ondersteuning nodig is. 
Zorg voordat er structureel ondersteuning wordt gegeven dat er inzicht is of betrokkenen zelf in staat 
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zijn om hun inkomen te vergroten of dat dit met hulp mogelijk is en of op andere wijze kan worden 
voorkomen dat betrokkenen afhankelijk worden van de steun van de diaconie. Om de hoogte van 
diaconale steun vast te stellen kunnen de normen van het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (NIBUD) als handreiking dienen (voor gegevens zie hoofdstuk 18). 
Het beleid van de diaconie dient er ook op gericht te zijn om financiële problemen te voorkómen. Het 
kan in vele gevallen ontoereikend zijn om gemeenteleden die in financiële problemen verkeren 
alleen van geld of andere middelen te voorzien. Vanzelfsprekend moet daar waar nood is, 
ondersteuning geboden worden, maar het komt nogal eens voor dat het bestedingsgedrag van 
mensen niet of niet meer overeenkomt met het besteedbare budget. In die gevallen moet de diaken 
ook aandacht besteden aan budgettering en uitgavenpatroon en moet hij de mensen ook leren met 
geld om te gaan. Hij kan dit op allerlei wijzen doen, bijvoorbeeld door het (helpen) budgetteren, het 
opstellen van een jaarbegroting, het doorlichten van de uitgaven enz. De diaconale ondersteuning 
dient er op gericht te zijn om de betrokkene(n) zo snel mogelijk weer financieel onafhankelijk te laten 
zijn. 

10.3.2 Schuldhulpverlening 

Wat is schuldhulpverlening? Het woord zegt het al: hulpverlening bij schulden. Maar dat is niet 
eenvoudig, want mensen vinden het om hulp te vragen bij financiële problemen veelal niet 
gemakkelijk. Er is helaas vaak sprake van valse schaamte. Als er hulp gevraagd wordt, zit men vaak al 
diep in de schulden en ziet men veelal gen uitweg meer. 
 
De plaats van de diaconie 
Hulpvragers komen soms met een irreëel verwachtingspatroon naar de diaconie. Zij verwachten dan 
snelle oplossingen, zoals geld, het voorkomen van een uithuiszetting of het buiten de deur houden 
van de deurwaarder. Bij veel mensen zijn de omstandigheden al zodanig dat de aandacht voor de 
bestaansbedreigende schulden de hoogste prioriteit heeft. Tijdens het hele proces heeft men te 
maken met weerstanden van de hulpvrager zoals angst, onwetendheid, uitzichtloosheid, verlies van 
status, verandering van leefstijl, ander koopgedrag en de afhankelijkheid van hulpverlening. 
Gewaakt moet worden om meegezogen te worden in het betoog van het gemeentelid. Ook niet als 
het gemeentelid mogelijk druk op u gaat uitoefenen. 
Er gaat meestal wel de nodige tijd overheen voordat een hulpverleningstraject voor schulden loopt. 
Informeer altijd of er directe zorgen zijn. Daar kan voor een bepaalde tijd mogelijk een taak voor de 
diaconie liggen. 
 
Twee trajecten van schuldhulpverlening 
Het minnelijke traject 
Uiteindelijk zal het gemeentelid terechtkomen bij een schuldhulpverlener van bijvoorbeeld een 
kredietbank, sociale dienst of een private schuldhulpverlener. Aan de hand van een intakeprocedure 
wordt beoordeeld of men in aanmerking komt voor een schuldregeling in het minnelijke traject. In 
deze fase tracht de schuldhulpverlener via onderhandelingen met de schuldeisers tot een oplossing 
te komen. Leidraad hierbij is “de Gedragscode Schuldregelen”.  
De hulpverlener berekent de aflossingscapaciteit: het bedrag dat de cliënt maandelijks maximaal kan 
betalen om de schulden af te lossen.  
 
Het wettelijke traject: de WSNP 
Lukt het niet om in het minnelijke traject tot een akkoord te komen, bijvoorbeeld omdat een of meer 
schuldeisers niet akkoord gaan, dan moet een verklaring worden afgegeven, waarna de rechter een 
akkoord kan afdwingen via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Er wordt een 
bewindvoerder benoemd die de wettelijke regeling gaat opzetten. De middelen die ingezet moeten 
worden (aflossingscapaciteit en vermogen) zijn gelijk aan die voor het minnelijke traject. Wel moet in 



DEEL III  DE DIACONIE 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 32 

het wettelijk traject een bijdrage aan het salaris van de bewindvoerder worden gegeven. De rechter 
legt de schuldeisers de regeling verplicht op, zodat de cliënt na afloop van de periode (die ook hier 
doorgaans 36 maanden duurt en maximaal 60 maanden) van de schulden af is. 
 
Het deputaatschap heeft de uitgebreide DMZ Handreiking Schuldhulpverlening beschikbaar. Op 
verzoek sturen wij u deze brochure toe in geprinte vorm of digitaal. 

10.3.3 Ondersteuning van deputaatschappen en instellingen 

Nadat aan de verplichtingen binnen de eigen gemeente voldaan is, geldt vervolgens de 
verantwoordelijkheid voor de eigen deputaatschappen en de instellingen die uitgaan van of 
gedragen worden door het geheel van onze gemeenten.  
Het ondersteunen van de door de Generale Synode ingestelde deputaatschappen is de eerste taak 
van een diaconie na de verplichtingen binnen de eigen gemeente. 
Aan welke instellingen moet steun geboden worden? Naast de plicht om in de nood in de eigen 
gemeente te voorzien, is het ook de taak van de diaconie om de diaconale instellingen te 
onderhouden die vanuit het eigen kerkverband actief zijn. Juist deze instellingen geven op een Bijbels 
verantwoorde manier zorg. Hierbij te denken aan Dovenzorg, Helpende Handen en De Vluchtheuvel.  
Voor de vaststelling van de omvang van de bijdrage zijn geen vaste richtlijnen te geven. Het is 
noodzakelijk om onderscheid te maken tussen instellingen waarvan de dienstverlening geheel of 
gedeeltelijk door de overheid wordt vergoed en andere, die niet voor overheidsfinanciering in 
aanmerking komen (zie hoofdstuk 16 en 17).  
Probeer zo nodig via het deputaatschap of rechtstreeks enig inzicht te krijgen in de financiële 
omstandigheden van de betreffende instelling. 

10.3.4 Kerkelijk of diaconaal 

Bij het beoordelen van een verzoek om financiële steun buiten de eigen gemeente, is er regelmatig 
onduidelijkheid of een doel ‘kerkelijk’ of ‘diaconaal’ is. Algemeen kan gesteld worden dat alles wat 
met de woordverkondiging te maken heeft, kerkelijk is, en alle zaken die de zorg voor de naaste 
betreffen diaconaal zijn. Verzoeken om financiële steun, waarbij het niet direct duidelijk is of het een 
kerkelijke dan wel diaconale aangelegenheid betreft, moeten per geval worden beoordeeld. Zo kan 
bijvoorbeeld het Deputaatschap voor de Evangelisatie in Nederland en België (=woordverkondiging) 
diaconale projecten uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is een project waarbij mensen één keer per 
week een maaltijd ontvangen. Bij zo’n project is het diaconale doel het bestrijden van eenzaamheid 
en sociaal isolement en tegelijkertijd brengt men deze mensen in contact met het Woord van God.  

10.4 ONDERSTEUNING VAN OVERIGE INSTELLINGEN 

Tenslotte kan er naast bovengenoemde verantwoordelijkheden ook nog ruimte zijn voor het steunen 
van andere instellingen. Het verdient aanbeveling die instellingen te kiezen, die voldoen aan 
toetsbare criteria. Diaconieën ontvangen veel van zulke verzoeken van buiten de eigen gemeenten 
en van allerlei aard om financiële steun. Om tot een weloverwogen keuze en beslissing te kunnen 
komen aan wie steun verleend wordt, is het goed een aantal richtlijnen te hebben: 
 

 Allereerst zal bij een aanvraag voor ondersteuning helder moeten zijn wat de hulpvragende 
instantie beoogt en hoe men dat doel praktisch wil realiseren. Als dit niet duidelijk wordt, is 
ondersteuning ongewenst. 

 Vervolgens moet beoordeeld worden wat de grondslag van een instelling is. Er is verschil 
tussen gereformeerd (de Bijbel en de gereformeerde belijdenis), Bijbelgetrouw (alleen de 
Bijbel) en algemeen. Een reformatorische instelling verdient in principe de voorkeur. 
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 Als er geen gereformeerde instelling is en een diaconie wil toch om moverende redenen een 
specifieke manier van hulpverlening steunen, dan zal men soms een alternatief moeten 
kiezen. Het verdient dan aanbeveling om de gewenste steun te geven aan die instellingen die 
wat grondslag betreft het dichtst bij het gereformeerde protestantisme staan. 

 Specifieke vormen van hulpverlening vereisen deskundigheid. Voordat ondersteuning wordt 
gegeven is het goed om zich er van te vergewissen of er inderdaad op een professionele 
manier hulp wordt verleend. Ontbreekt deze deskundigheid, dan is het effect van de 
hulpverlening vaak gering en steun door de diaconie dus niet verantwoord. 

 Of geldelijke steun wel gegeven moet worden is in belangrijke mate afhankelijk van de vraag 
of een instelling overheidssubsidie ontvangt. Zodra een instelling door de overheid wordt 
gefinancierd, kan diaconale steun meestal worden verminderd of zelfs helemaal worden 
afgebouwd.  

 Voor een effectieve en efficiënte hulpverlening is een goede organisatie nodig. De 
organisatiestructuur moet doorzichtig zijn, zodat ook naar buiten toe duidelijkheid is over de 
verschillende verantwoordelijkheden. 

 Om problemen te voorkomen is het wenselijk dat regelmatig wordt getoetst of het 
voorgestelde beleid ook naar behoren wordt uitgevoerd. Dit geldt met name voor 
hulpverlening in het buitenland. Het verdient aanbeveling om dergelijke hulp te verlenen via 
organisaties die continue controle door eigen werkers kunnen garanderen. 

 Hulpverlenende instanties moeten bereid zijn verantwoording af te leggen aan begunstigers. 
Is men hiertoe niet bereid, dan is dit een reden om van ondersteuning af te zien. Vraag 
regelmatig jaarcijfers van instellingen op en vraag als dit van toepassing is voor welke 
concrete doelen het geld wordt gebruikt. Hiermee kan ondersteuning van discutabele 
projecten worden voorkomen.  

 Algemene richtlijnen voor de hoogte van bedragen zijn ook hier niet te geven. 
 
In deze uitgave zijn in hoofdstuk 17 meerdere organisaties vermeld. Omdat organisaties in de loop 
van de tijd inhoudelijk en/of financieel anders beoordeeld kunnen worden dan op het moment van 
verschijnen van dit boekje is het de verantwoording van de plaatselijke gemeente of financiële 
steun wordt verleend.  
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11. HET MAKEN VAN EEN DIACONAAL BELEIDSPLAN 
 

11.1 INLEIDING 

In diaconale vergaderingen komt regelmatig de vraag naar voren: ‘Doen we het goed? Handelen we 
zoals het behoort? Besteden wij onze financiële middelen zo diaconaal mogelijk?’ Of, om met het 
bevestigingsformulier te spreken: ‘Handelen we met de juiste onderscheiding en voorzichtigheid en 
besteden we de aalmoezen daar waar het nodig is?’ 
Alvorens deze – het hele beleid omvattende – vraag te kunnen beantwoorden, dienen we eerst een 
aantal facetten van het diaconale werk te bezien. Wat zijn diaconale doeleinden? Op grond waarvan 
maken we een verdeling zó, dat de ene instelling 50 euro krijgt en de andere 500? Zijn de 
gemeenteleden goed genoeg geïnformeerd over al de nood die er is en zijn ze zich bewust op welke 
plaatsen en terreinen onze (= hun) diaconie hulp moet bieden? Pas nadat antwoord is gegeven op 
bovenstaande vragen maar ook op vragen die niet over financiën gaan, kan worden beoordeeld of 
een diaconie ‘zo diaconaal mogelijk’ werkt.  
Een zogeheten diaconaal beleidsplan kan bij het zoeken naar een antwoord op dit soort vragen een 
goed hulpmiddel zijn. 
Er zullen diaconieën zijn die geen behoefte hebben om te werken met een dergelijk plan, andere 
diaconieën zullen zo’n beleidsplan wel een zinvol hulpmiddel vinden bij hun zoeken naar een 
antwoord op bovengestelde vragen. Wat is het nut van een beleidsplan? Hoe kan het bijdragen aan 
het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat van de diaconale hulpverlening?  
Omdat alle vragen die bij een diaconie binnenkomen niet kunnen worden gehonoreerd, is het nodig 
om keuzen te maken. Het gaat er dan om welke uitgangspunten men kiest.  
Een beleidsplan dient om het maken van keuzen te verduidelijken en te vergemakkelijken. Beleid 
maken betekent besluiten nemen, stappen zetten voor nu (korte termijn) en voor later (middellange 
en lange termijn) vanuit de diaconale opdracht en verantwoordelijkheid. Het formuleren van beleid 
is het onderkennen van diaconale doelstellingen en het zoeken naar wegen om deze te bereiken. Zo 
wordt inzicht verkregen in wat men doet maar ook op wat men zou willen doen. 
Welk nut kan een beleidsplan hebben? Door hiermee te werken kan verantwoording worden 
gegeven van het diaconale werk. Er wordt ordelijk gewerkt en door het vaststellen van 
uitgangspunten en doelstellingen wordt het gemakkelijker om de verschillende vragen die een 
diaconie bereiken op gelijke manier te beoordelen.  
Bij het maken van een beleidsplan komt men er als vanzelf toe (en het is ook van belang!) dat met 
elkaar wordt nagedacht over de uitgangspunten van het diaconaat. Het kan bijzonder verrijkend zijn 
om met elkaar de Bijbelse wortels van het diaconaat te bespreken!  
De bedoeling van het maken van een beleidsplan is om overzicht te krijgen van wat er wordt gedaan 
en wat er gedaan zou moeten worden maar niet gebeurt (en waarom dat dan niet gebeurt). Als zo’n 
overzicht gemaakt is, zullen vervolgens keuzen worden gemaakt wat men nu en wat men later wil 
doen (prioriteiten stellen). Als vastgesteld is wat men wil, kan vervolgens worden gezien of hiervoor 
de financiële middelen beschikbaar zijn. Een beleidsplan geeft een diaconie de mogelijkheid om de 
gemeente duidelijk voor te lichten over haar taken en plaatselijke omstandigheden.  
Het maken van een beleidsplan kost tijd en die hebben we vaak niet. Maar bedenk dat de tijd die 
wordt uitgetrokken om een plan te maken, vaak later weer teruggewonnen wordt, omdat discussies 
niet iedere keer opnieuw gevoerd behoeven te worden. Om de tijd te beheersen kan het verstandig 
zijn in fasen te werken door voor dit doel een aantal keren een uur uit te trekken, bijvoorbeeld 
voorafgaand aan een reguliere diaconievergadering.  
Een beleidsplan moet herkenbaar zijn en op maat van de gemeente; het hoeft ook niet lang te zijn. 
Een manier om stapsgewijs tot een beleidsplan te komen, is het werken aan de hand van een 
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stappenplan. Zo’n stappenplan kent bijv. negen fasen. Deze fasen worden hieronder verder 
uitgewerkt. 
 
1. Nadenken over wat Gods Woord zegt over diaconaat en hoe dit wordt ingevuld. 
2. Vaststellen wat er al wordt gedaan. 
3. Bedenken wat er nog ontbreekt, maar gedaan zou moeten worden. 
4. Het maken van keuzen. 
5. Bekijken wat gemeenteleden kunnen doen. 
6. Het opstellen van een plan (meerjarig en voor het volgend jaar). 
7. De financiële invulling. 
8. Vaststellen en bekendmaken van het beleidsplan.  
9. Evalueren en bijstellen. 
 
Om u behulpzaam te zijn heeft DMZ het werksjabloon Diaconaat in de praktijk gemaakt. Op verzoek 
sturen wij u deze werksjabloon toe in geprinte vorm of digitaal. 
 

11.2 WAT ZEGT GODS WOORD OVER DIACONAAT EN HOE WORDT DIT INGEVULD? 

Wat zegt Gods Woord over het diaconaat en hoe vullen wij dat in? Laat dit de centrale vraag zijn voor 
een overdenking over diaconaat. Het overdenken van deze vraag aan de hand van de Bijbel en het 
bevestigingsformulier en het spiegelen van het eigen diaconaal handelen, is de eerste stap bij het 
opstellen van een diaconaal beleidsplan. Zet de uitkomst van deze overdenking kort op papier; dit 
kan bij het nemen van beslissingen steeds dienen als basis waaraan argumenten bij uiteenlopende 
vraagstukken kunnen worden getoetst. 
 

11.3 WAT WORDT GEDAAN? 

Tijdens deze fase worden alle taken die binnen de diaconie worden verricht opgeschreven. Daarnaast 
wordt van elke taak aangegeven of dit een specifieke diaconale taak is of dat dit ook door anderen 
gedaan kan worden. Deze stap levert een overzicht op van alle taken waar de diaconie mee bezig is. 
Deel de taken in groepen in, te weten:  
 
a) taken binnen de eigen gemeente;  
b) buiten de eigen gemeente maar wel plaatselijk (bijvoorbeeld bestuurstaak in een plaatselijke 
instelling);  
c) regionaal/landelijk (bijvoorbeeld deelname in zorginstellingen en dergelijke);  
d) buiten de landgrenzen (bijvoorbeeld hulp bij rampen). 
 

11.4 WAT ONTBREEKT? 

Bij deze stap worden alle diaconale aandachtpunten opgeschreven die wel aandacht verdienen, maar 
waaraan nog niets of niet voldoende wordt gedaan. In de overwegingen bij dit punt moeten worden 
meegenomen: naastenhulp door gemeenteleden, het bezoeken van eenzamen en bejaarden, 
regelmatig contact houden met bestuursleden die namens de gemeente in een bestuur zitting 
hebben, het steunen van specifieke diaconale projecten waar de gemeente bij betrokken is, enz. 
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11.5 KEUZEN MAKEN 

Vervolgens worden de lijsten ‘Wat wordt gedaan’ en ‘Wat ontbreekt’ naast elkaar gelegd en moeten 
er met elkaar keuzen gemaakt worden voor de toekomst. Bespreek of de juiste zaken ter hand 
genomen worden, welke taken kunnen worden beëindigd of veranderd en welke ter hand genomen 
moeten worden. Bepaal met elkaar welke onderwerpen wel belangrijk zijn maar waar geen tijd voor 
is. Realiseer dat niet alles kan worden gedaan; maak daarom een lijst in volgorde van belangrijkheid. 
Begin niet aan nieuwe taken als er geen tijd voor is; anders worden zaken half gedaan. Maak met 
elkaar een planning en schuif de taken die niet kunnen worden gedaan naar de toekomst. Door deze 
taken te benoemen en op de langere termijn te plannen wordt voorkomen dat ze worden vergeten. 
 

11.6 WAT KUNNEN GEMEENTELEDEN DOEN? 

Beoordeel bij welke taken gemeenteleden kunnen worden ingeschakeld. Diakenen behoeven niet 
alle taken zelf te doen, maar mogen gebruik maken van de hulp van andere gemeenteleden. Zo 
kunnen die bijvoorbeeld ouderen en eenzamen eens bezoeken.  
 

11.7 MAAK EEN MEERJAREN- EN EEN ACTIEPLAN 

Na de vorige stappen is nu het moment gekomen om aan de hand van de uitkomsten van de vorige 
stappen een plan te maken dat bestaat uit twee delen: een globaal meerjarenplan en een actieplan 
voor het komende jaar. Dit laatste wordt gedetailleerder uitgewerkt. Bij de uitwerking van het 
gedetailleerde actieplan worden bijvoorbeeld de volgende vragen uitgewerkt: voor wie wordt het 
gedaan, hoe wordt het gedaan, wie doet het, wanneer begint het en wat is nodig om het uit te 
voeren. 
 

11.8 DE FINANCIËLE INVULLING 

Als laatste onderdeel van het beleidsplan wordt de financiële paragraaf ingevuld. Nieuwe activiteiten 
worden in de begroting van de diaconie opgenomen en voor deze activiteiten wordt een aparte 
deelbegroting gemaakt. Een begroting geeft de ruimte maar ook de begrenzingen aan van de 
mogelijkheden van de diaconie. Naast het zelf opzetten van projecten kunnen diaconieën 
vanzelfsprekend ook deelnemen aan projecten die regionaal of landelijk worden opgezet.  
 

11.9 VASTSTELLEN EN BEKEND MAKEN 

Na het afronden van de vorige stappen kan het geheel worden afgewerkt. Probeer hetgeen is 
besproken en afgesproken kort en helder op te schrijven. Bespreek dit in een diaconievergadering en 
stel het als diaconie vast. Bied het aldus gereedgekomen beleidsplan aan de kerkenraad aan met het 
verzoek het te bespreken en vast te stellen. Nadat het is vastgesteld wordt het door de diaconie 
gebruikt als leidraad voor haar handelen. Regelmatig zal het worden geraadpleegd of nieuwe zaken 
moeten worden gestart en of zaken binnen de afgesproken taken vallen. Het vastgestelde 
beleidsplan kan daarna door de kerkenraad eventueel op een ledenvergadering of op een 
gemeenteavond gepresenteerd en toegelicht worden. Gemeenteleden worden zo hopelijk meer 
betrokken bij het diaconale werk en dat zou weer in de opbrengsten van de collecten zichtbaar 
kunnen worden. 
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11.10 EVALUEREN EN BIJSTELLEN 

Nadat een diaconaal beleidsplan is vastgesteld, is het verstandig om het periodiek (bijv. één keer per 
jaar) te evalueren. Stel met elkaar vast of de afgesproken zaken zijn uitgevoerd en of de resultaten 
overeenkomen met de verwachtingen. Stel zaken bij en maak een nieuw gedetailleerd plan voor een 
volgende periode. 
 

11.11 DIACONAAL BELEID T.A.V. FINANCIËLE HULP AAN GEZINNEN OF INDIVIDUELE LEDEN VAN DE 

KERKELIJKE GEMEENTE 

Reeds in paragraaf 10.1 van deze handreiking is vastgesteld dat de opbrengsten van de diaconale 
inzameling bedoeld zijn om vanuit de christelijke gemeente zorgend en dienend bezig te zijn en om 
te gaan met diegenen die hulp behoeven. De diaconale inzameling is niet bedoeld om gereserveerd 
te worden, maar moet -met de nodige voorwaarden van onderscheiding, voorzichtigheid, 
blijmoedigheid en eenvoudigheid- worden uitgedeeld daar waar nood is.  
Het is een goede zaak wanneer vooraf de beleidsregels afgesproken zijn, die gehanteerd moeten 
worden bij het verlenen van financiële steun aan gezinnen of individuele personen. Dat voorkomt ad-
hoc beslissingen en willekeur. 
Het verlenen van financiële steun is niet alleen aan de orde wanneer gemeenteleden zelf om die hulp 
vragen; diakenen moeten ook zelf actief in de gemeente rondkijken en waarnemen. Denk 
bijvoorbeeld aan grote gezinnen met kinderen die op scholen zitten buiten de eigen woonplaats 
(reiskosten), mensen met een beperking en chronisch zieken, werklozen, mensen die van een 
(bijstand)uitkering moeten leven, weduwen en weduwnaren met en zonder kinderen. Door met 
regelmaat deze mensen te bezoeken en hen te vragen naar de financiële omstandigheden, kan men 
stille armoede op het spoor komen en een getrouwe invulling geven aan de ambtelijke opdracht. 
Diakenen kunnen ook signalen ontvangen van de predikant en/of de ouderlingen naar aanleiding van 
afgelegde (huis)bezoeken.  



DEEL IV  DIACONAAL BELEID 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 38 

12. DIACONAAL BELEID T.A.V. FINANCIELE HULP AAN 
GEZINNEN OF INDIVIDUELE LEDEN VAN DE 
KERKELIJKE GEMEENTE 

12.1 NORMEN VOOR FINANCIËLE BIJSTAND AAN PERSONEN 

Niet iedereen kan met eenzelfde hoeveelheid geld rondkomen. De één moet leven van een uitkering, 
terwijl een auto, die eigenlijk te duur is, niet gemist kan worden, omdat hij slecht ter been is. Iemand 
anders kan een veel hoger inkomen hebben, maar hij heeft veel kinderen met hoge reiskosten voor 
het bezoeken van een reformatorische school. 
Bekijk eerst met betrokkenen of er mogelijkheden zijn om het inkomen te verhogen en of er gebruik 
wordt gemaakt van bestaande regelingen. Veel ouderen maken bijvoorbeeld geen gebruik van de 
mogelijkheid om huursubsidie te ontvangen, en niet iedereen weet dat onder een bepaald inkomen 
gemeentelijke belastingen geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden.  
Zoals eerder gezegd is het moeilijk om aan te geven wat in een bepaalde situatie voldoet. Om een 
indruk te krijgen van wat redelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de informatie van het NIBUD. 
Dit instituut doet een handreiking voor het verantwoord besteden van geld. Men doet dit aan de 
hand van normen die inzicht geven in wat minimaal nodig is! 
 

12.2 VORMEN VAN FINANCIËLE ONDERSTEUNING 

Financiële ondersteuning kan op verschillende manieren worden gegeven. De persoon en de 
omstandigheden van het gemeentelid dan wel van het gezin spelen hierbij een belangrijke rol.  
Als bekend is dat de ontvanger minder goed met geld kan omgaan is het niet verstandig hem of haar 
zo maar ineens een groot geldbedrag te geven. In zo’n situatie is het verstandiger om regelmatig 
kleine bedragen te geven. Het kan soms nog beter zijn helemaal geen geld te geven maar de nodige 
goederen vanuit de diaconie zelf voor het gemeentelid aan te schaffen. 
Tot een structurele periodieke financiële ondersteuning moet een diaconie pas overgaan, wanneer 
het gebleken is dat het niet anders kan.  
Bij het verlenen van financiële steun moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met van de 
overheid ontvangen uitkeringen. Aangezien burgerlijke gemeenten enige vrijheid hebben in het 
stellen en uitvoeren van regels, is het aan te bevelen dat een diaconie overlegt met de plaatselijke 
overheid. In gemeentelijk beleid kunnen verschillen zijn; overleg daarom vooraf met de plaatselijke 
gemeente. Een incidentele gift wordt niet in mindering gebracht op de uitkering. Deze manier van 
geven voorkomt problemen; dat geldt ook voor giften in natura. 
 

12.3 DIACONALE ONDERSTEUNING EN BELASTING 

De diaconie mag het geld, dat tijdens de erediensten wordt gecollecteerd en giraal wordt 
overgemaakt, ‘doorgeven’ aan hen die nood kennen. De diaconie kent dus inkomsten en uitgaven.  
De inkomsten zijn voor de diaconie geheel vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. De 
schenker van gelden aan de diaconie mag deze bedragen, rekening houdend met een drempel, 
fiscaal als gift in mindering brengen op het inkomen, mits deze bedragen schriftelijk zijn 
onderbouwd. Dit betekent dat een kwitantie of een bankafschrift noodzakelijk zijn. 
De uitgaven van de diaconie zijn eveneens vrijgesteld van schenkbelasting, mits tegenover de 
ondersteuning geen contra prestatie staat. Vrijgevigheid is immers een noodzakelijke voorwaarde. 
Indien tegenover een ondersteuning van de diaconie een specifiek object staat, dan is het bedrag 
niet belast voor de inkomstenbelasting. Hierbij moet gedacht worden aan de betaling van de 
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bekende wasmachine. Indien geen specifieke aanwijsbare zaken genoemd kunnen worden en 
regelmatig wordt een bedrag geschonken, dan is de ondersteuning voor de inkomstenbelasting in 
principe belast, omdat sprake is van een periodieke uitkering. Periodiciteit moet gemeden worden, 
wil de uitkering niet belast zijn. De specifieke objecten behoeven niet van grote waarde te zijn. Een 
schoolboek voor een kind is ook aantoonbaar en specifiek. Vele kleintje maken overigens een grote. 
Dit zijn slechts enkele hoofdlijnen. Deze brochure is niet het medium om uitvoerig, hoe boeiend ook, 
op de fiscale aspecten in te gaan. Hebt u vragen, neem dan contact op met het deputaatschap DMZ. 
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13. DIACONAAL BELEID T.A.V. FINANCIELE HULP VIA DE 
DIACONALE DEPUTAATSCHAPPEN VAN HET EIGEN 
KERKVERBAND 

Dat diaconale hulp ook nodig en gewettigd is buiten de eigen kerkelijke gemeente, is eerder al 
opgemerkt. Ook buiten de grenzen van de eigen kerkelijke gemeente liggen belangrijke taken. Welke 
maatstaven diaconieën kunnen hanteren om ook diaconale hulp buiten de eigen gemeente te 
bieden, is behandeld in paragraaf 10.4. Voor grote projecten is een gezamenlijke aanpak vereist. 
Deze wijze van diaconale hulpverlening wordt op gestructureerde wijze geboden via 
deputaatschappen. 
De diaconale ondersteuning via deputaatschappen valt te onderscheiden in:  
 

a. Directe hulp bij noden van maatschappelijke en psychosociale aard.  
b. Directe hulp bij stoffelijke noden: zorgen met betrekking tot voedselvoorziening, medische 

hulp, noodhulp van stoffelijke aard bij calamiteiten, natuurrampen, etc., zowel in eigen land 
als daarbuiten; 

c. Facilitaire hulpverlening bij het kerkelijk werk, dat verband houdt met geestelijk heil: de 
Woordverkondiging in zending en evangelisatie. De diaconie heeft als taak het lenigen van de 
diaconale noden. Het lenigen van diaconale nood helpt mee om op die plaatsen de 
Woordverkondiging mogelijk te maken. 

 

13.1 DIACONALE DEPUTAATSCHAPPEN 

De Generale Synode heeft twee deputaatschappen belast met diaconale taken, te weten het 
deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) en het deputaatschap tot Hulpverlening in 
Bijzondere Noden (BN) In de mandaten van deze deputaatschappen wordt duidelijk omschreven wat 
de synode van de deputaatschappen verwacht. Zo is het onder andere de taak van BN om 
kerkenraden en gemeenteleden op te wekken hun diaconale gaven te besteden via kerkelijke 
kanalen en mag DMZ een door de Generale Synode vastgesteld bedrag per lid en dooplid vragen voor 
zorgverlening. Zeer globaal gesproken heeft het deputaatschap DMZ tot taak het in de laatste 
paragraaf van het vorige hoofdstuk onder a genoemde en het deputaatschap BN het onder b en c 
genoemde. 
 

13.2 DEPUTAATSCHAP DIACONALE EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG (DMZ) 

Het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg heeft als taak het initiëren en stimuleren van 
zorgverlening voor leden en doopleden van onze gemeenten. Om aan deze taak invulling te kunnen 
geven, zijn financiële middelen noodzakelijk. DMZ heeft toestemming om een door de Generale 
Synode vastgesteld bedrag per lid en dooplid van de gemeentelijke diaconieën te vragen. Een 
aanzienlijk deel van deze bijdrage is bestemd voor De Vluchtheuvel, die zonder overheidssubsidie 
werkt.  
Daarnaast gebruikt DMZ een deel van de ontvangen middelen voor het zo mogelijk initiëren van 
nieuwe zorgverlening, voor de kosten van het secretariaat, de toerusting van ambtsdragers (GTA en 
conferenties) en voor de advisering en ondersteuning van kerkenraden. 
Het zal duidelijk zijn dat het deputaatschap bovengenoemde taken slechts zal kunnen blijven 
realiseren, wanneer alle diaconieën de bijdrage voor DMZ blijven voldoen zoals door de Generale 
Synode is aanbevolen. 
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Het kantooradres van DMZ is Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden, tel. 0348-489915, e-mail: 
dmz@cbgg.nl., www.deputaatschapdmz.nl, Bankgegevens: Rabobank 397724411 t.n.v. 
Deputaatschap DMZ te Krimpen aan den IJssel. 
 

13.3 DEPUTAATSCHAP TOT HULPVERLENING IN BIJZONDERE NODEN (BN) 

Het deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden (BN) is opgericht om vanuit ons 
gemeenteverband steun te kunnen bieden in situaties waar de nood het draagvermogen van de 
plaatselijke diaconie te boven gaat.  
In de loop van de jaren is de ontwikkeling zodanig geweest dat deze diaconale gelden grotendeels 
voor doelen in het buitenland aangewend worden. Daarbij werkt het deputaatschap zo veel mogelijk 
samen met geestverwante kerken en organisaties. In het mandaat van BN staat dat men kerkenraden 
en gemeenteleden moet opwekken om hun gaven via kerkelijke kanalen te besteden; dat doet BN 
zelf ook. BN heeft naast een coördinerende ook een controlerende taak en ziet toe of het geld op 
een efficiënte manier voor het juiste doel wordt gebruikt. 
 
Naast bovengenoemde werkwijze is er ook sprake van een nauwe samenwerking met enkele 
deputaatschappen van onze gemeenten. De hulpverlening van BN op de huidige en voormalige 
zendingsterreinen vindt plaats in nauwe samenwerking met het deputaatschap voor de Zending. Ook 
met het deputaatschap Israël wordt samen gewerkt bij een aantal diaconale projecten die 
gerelateerd zijn aan het werk dat dit deputaatschap verricht onder de Joden in de 
Oekraïne/Moldavië en Israël. 
 
Het kantooradres van BN is Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden, tel. 0348-489900, e-mail: 
bijzonderenoden@cbgg.nl., www.bijzonderenoden.nl,  Bankgegevens: Rabobank 322400791 t.n.v. 
Bijzondere Noden te Woerden. 
 

13.3.1 Werkwijze binnenland 

Hoewel het beeld van het deputaatschap BN, bij velen grotendeels bepaald wordt door de noodhulp 
bij rampen in het buitenland, is diaconale hulp in ons land toch niet van minder belang. Aan de 
binnenlandse hulp wordt weinig bekendheid gegeven vanwege het vertrouwelijke karakter, maar 
deze hulp krijgt altijd de hoogste prioriteit. 
Officieel behoort het zo te gaan dat een diaconie in gevallen waar noodzakelijke hulpverlening de 
eigen mogelijkheden te boven gaat, zich eerst wendt tot de eigen classis, voordat men zich tot BN 
richt. In de praktijk wordt er vaak direct met BN contact opgenomen. 
Bij elk verzoek om hulp, dat BN bereikt, wordt er door het deputaatschap in principe een kleine 
commissie benoemd, die bestaat uit een deputaat, de algemeen secretaris van BN en de betreffende 
classisdiaken. Zij onderzoeken op welke manier de diaconie van de betreffende gemeente het beste 
geholpen kan worden. Hulp aan gemeenteleden wordt nooit rechtstreeks gegeven, deze wordt altijd 
verstrekt via de plaatselijke diaconie.  

13.3.2 Werkwijze bij noodhulp in het buitenland 

Bij rampen wordt door BN noodhulp gegeven. Dit wordt bij voorkeur gedaan in eigen beheer of via 
kerken waarmee BN zich op grond van hun belijden verwant voelt. Onder noodhulp wordt 
bijvoorbeeld verstaan voedselhulp, die dan verstrekt kan worden via de kerken in het getroffen 
gebied. Als dit niet kan omdat er geen of weinig verwante kerken zijn, wordt dit gedaan via een 
coördinerende hulpverleningsorganisatie (bijvoorbeeld World Relief). Noodhulp beperkt zich tot het 
verlichten van de acute gevolgen van het rampgebeuren. 

mailto:dmz@cbgg.nl
http://www.deputaatschapdmz.nl/
mailto:bijzonderenoden@cbgg.nl
http://www.bijzonderenoden.nl/
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13.3.3 Werkwijze bij structurele hulp 

Bij structurele hulpverlening probeert het deputaatschap niet alleen hulp te bieden in en vanwege de 
gevolgen van een calamiteit, maar is het de bedoeling om ook iets te doen aan de veroorzakende 
factoren, waardoor de nood is ontstaan. Ook deze hulp op langere termijn krijgt gestalte binnen de 
kaders van de identiteit van ons eigen kerkelijk leven. Het deputaatschap werkt dan uitsluitend via 
kerken met een gereformeerde belijdenis en kerken of organisaties die nauw met deze kerken 
verbonden zijn. 
Door op deze manier te werken wordt gewaarborgd dat de hulp vergezeld gaat van een 
Schriftuurlijke boodschap. Structurele hulp is gericht op de in nood verkerende mens, maar er is oog 
voor de eenheid van ziel en lichaam. 
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14. DIACONIE VOOR GROEPEN IN DE GEMEENTE 
In deze handreiking is onder andere aandacht besteed aan hoe te handelen bij acute financiële nood 
van gemeenteleden. Daarnaast hebben door veranderingen in de maatschappij mensen meer dan 
vroeger te kampen met andere problemen, zoals het niet meer kunnen bijhouden van het tempo van 
onze maatschappij, eenzaamheid, psychische problemen door o.a. echtscheiding etc. In dit hoofdstuk 
wordt een aantal categorieën mensen genoemd die in de gemeente bijzondere diaconale aandacht 
verdienen.  
 

14.1 DIACONIE EN JEUGD 

Het spreekwoord ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ geldt ook voor de jeugd in de kerkelijke 
gemeente. Het is dan ook één van de taken van de diakenen om bij de jeugd een diaconale houding 
te stimuleren. Diakenen kunnen dit o.a. doen door het verzorgen van lezingen over diaconaat op de 
jeugdvereniging, maar ook door het betrekken van de jeugd van de gemeente bij diaconaal werk. De 
jeugd van de gemeente kan bijvoorbeeld betrokken worden bij het bezoeken van ouderen en 
eenzamen en ook kan van hen hulp worden gevraagd bij praktische werkzaamheden binnen de 
gemeente. Tijdens huisbezoeken kunnen de jongeren worden gewezen op de noodzaak van een 
diaconale levenswijze en kan hun worden gevraagd hun talenten in te zetten voor de gemeente.  
 

14.2 DIACONIE EN MENSEN MET EEN HANDICAP 

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zijn voluit leden van de gemeente. 
Omdat zij vaak beperkingen ondervinden bij hun functioneren, ligt er voor de diaconie een taak om 
deze gemeenteleden te ondersteunen, zodat zij ondanks hun beperkingen toch gelijkwaardig deel 
kunnen nemen aan het gemeenteleven.  
Gedacht kan worden aan onder andere: 
 

 Het zo nodig organiseren van mogelijkheden dat gemeenteleden met een beperking naar de 
kerk kunnen gaan. 

 Het organiseren van bezoek aan deze gemeenteleden of hun ouders. 

 Het organiseren van vervoer voor bezoek aan ziekenhuis, dokter, kerk en dergelijke. 

 Het financieel ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer er hoge kosten moeten worden 
gemaakt. 

 Het opvangen van ouders en familieleden, zodat ook voor hen de last (zowel lichamelijk als 
psychisch) niet te zwaar wordt. 

 
Het is vooral van belang dat niet alleen in de beginsituatie wordt ondersteund. Juist als de situatie al 
langer bestaat, is extra diaconale aandacht nodig. De omgeving raakt dan aan de situatie gewend en 
de aandacht en zorg verminderen. Juist dan is diaconale ondersteuning van belang. 
 

14.3 DIACONIE EN ALLEENGAANDEN 

Een groep die soms aparte aandacht in een gemeente verdient, is de groep van alleengaanden. Juist 
zij kunnen soms eenzaam zijn en met vragen zitten over hun de zin en het doel van het leven. Het is 
goed om deze groep in kaart te brengen en voor hen zo nodig een bezoekrooster op te stellen. Het 
behoort tot de goede diaconale zorg om ook deze groep regelmatig te bezoeken en meeleven te 
betonen. Misschien lukt het waar nodig de eenzaamheid te doorbreken en hen te stimuleren om 
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actief deel te nemen aan het gemeenteleven en de hun gegeven talenten in dienst te stellen voor de 
gemeente. 
 

14.4 DIACONIE EN OUDEREN 

Ouderen in de gemeente worden vaak minder mobiel, ze komen daardoor de deur niet uit en lopen 
het gevaar langzaam te vereenzamen. Ook deze groep gemeenteleden verdient speciale aandacht. 
Om te zorgen dat ouderen regelmatig bezocht worden door iemand uit de gemeente is een 
bezoekrooster een nuttig hulpmiddel. Dit bezoek hoeft niet alleen door de diakenen zelf gedaan te 
worden; zij mogen daar best vrouwen of jeugd uit de gemeente voor inschakelen. Ook een praktische 
thuishulpgroep kan veel bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en andere 
problemen zoals vervuiling en ondervoeding.  
Diakenen behoeven dus niet alles zelf te doen maar het is ook niet goed als de diakenen alleen maar 
organiseren en zelf de ouderen nooit bezoeken.  
Het is ook een taak van de diakenen om de ouderen zoveel en zolang mogelijk te betrekken bij het 
gemeenteleven. Stimuleer ouderen om naar de kerk te komen en regel zonodig vervoer voor hen. 
Bedenk dat kerktelefoon een prachtig hulpmiddel is, maar kan bijdragen aan het vereenzamen van 
ouderen.  
Bedenk als diaken dat ook een oudere in een verzorgingshuis of verpleeghuis zich eenzaam kan 
voelen. Veel ouderen komen niet of nauwelijks van hun kamer af en voelen zich eenzaam, terwijl het 
lijkt dat ze met velen samen wonen. 
 

14.5 DE DIAKEN ALS FINANCIEEL GEMACHTIGDE 

14.5.1 Wat is machtigen? 

Machtigen betekent iemand toestemming geven om namens een ander beslissingen te nemen. 
Hierbij gaat het dan met name om het aangaan van financiële verplichtingen en het afhandelen van 
financiële zaken. Ook gaat het meestal niet om een eenmalige machtiging maar om het structureel in 
handen geven van zaken. 

14.5.2 Voor wie stelt men een gemachtigde aan? 

Voor personen die ‘wegens gebrek aan geestelijke vermogens’ niet in staat zijn om op een 
verantwoorde wijze zelf hun (financiële) zaken te regelen wordt een gemachtigde benoemd. Bij 
lichamelijke gebreken (bijv. wanneer iemand slecht ter been is) is machtigen niet aan de orde. 
Gedacht kan worden aan bijv. mensen met een verstandelijke beperking, verslaafden en demente 
ouderen.  

14.5.3 Hoe gaat machtigen? 

Machtigen op vrijwillige basis kan zonder tussenkomst van een officiële instantie als beide personen 
naar de bank gaan en daar een overeenkomst tot machtiging tekenen. Hierbij moet de 
bankmedewerker beoordelen of de machtigingverlener in staat is om de gevolgen van zijn of haar 
beslissing te onderkennen. Wordt hierover door de bankmedewerker negatief geoordeeld, dan 
wordt de machtiging niet erkend.  
Nadat een machtiging is getekend, heeft de gemachtigde de bevoegdheid alle bankzaken voor de 
machtigingverstrekker te doen. De bank kijkt nadat de machtiging is afgegeven niet meer of dit 
correct verloopt! 
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14.5.4 Wat als iemand niet meer in staat is om een machtiging af te geven? 

Als een persoon niet meer handelingsbekwaam is tot het geven van een machtiging, is het mogelijk 
dat familieleden bij de kantonrechter een verzoek indienen tot het afgeven van een machtiging. De 
kantonrechter beoordeelt o.a. aan de hand van een verklaring van een arts, of een persoon niet of 
niet meer in staat is tot verantwoorde handelingen. 
Als er geen familie is, kan een willekeurig iemand uit de naaste omgeving van betrokkene, 
bijvoorbeeld een hulpverlener (denk aan maatschappelijk werker of huisarts), of een ambtsdrager bij 
de officier van justitie vragen iemand handelingsonbekwaam te verklaren. 
Als de kantonrechter of rechter positief beslist, wordt een gemachtigde aangewezen. De rechtbank 
blijft wel (in tegenstelling tot een vrijwillige machtiging) toezicht op de gemachtigde uitoefenen. 

14.5.5 Wat te doen als diaken wanneer gevraagd wordt als gemachtigde op te treden? 

Als gevraagd wordt om als gemachtigde op te treden is het aan te bevelen om dit als het enigszins 
kan, over te laten aan een familielid. Als er geen familie beschikbaar is, kan nagedacht worden of de 
hiervoor genoemde mogelijkheid om door de kantonrechter een bewindvoerder te benoemen geen 
mogelijkheid biedt. Anderszins zou aan een ter zake deskundig gemeentelid, dat bereid is, met 
instemming van de gevolmachtigde, rekening en verantwoording af te leggen aan twee diakenen, 
een oplossing kunnen bieden. Het is verstandig als ambtsdrager niet zelf als gevolmachtigde op te 
treden. 
 

14.6 DIACONIE EN NABESTAANDEN 

Wanneer een gemeentelid is overleden is het goed om contact op te nemen met de familie of andere 
betrekkingen, ook als deze mensen geen banden (meer) hebben met de kerk.  
Behalve dat er door de predikant of ouderling overlegd zal worden over de begrafenis, kan dan ook 
gevraagd worden of er financiële problemen zullen zijn als gevolg van de kosten van het overlijden. 
Ook de begrafenis is zorg die verleend wordt aan een gemeentelid. Bij financiële problemen is het 
ook dan een taak van de diaconie om te ondersteunen. 
Voorts is het een goede gewoonte om zes tot acht weken na het overlijden van een gemeentelid, als 
er nabestaanden zijn, deze te bezoeken. Meestal is dan de belangstelling van de omgeving 
afgenomen, terwijl het echte leed meer en meer voelbaar wordt. Het ondersteunende karakter van 
dit bezoek staat voorop maar tevens kan gevraagd worden naar financiële problemen als gevolg van 
het wegvallen van inkomsten en dergelijke. 
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15. SOCIALE KAART VAN ZORGINSTELLINGEN 
UITGAANDE VAN OF SAMENWERKENDE MET DE 
GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

 
Vanuit onze gemeenten zijn verschillende zorginstellingen ontstaan. Deze instellingen verlenen met 
name zorg aan leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten.  
 
Voorbeelden van deze zorg zijn: psychosociale hulpverlening, ouderenzorg, verpleeghuiszorg, zorg 
voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.  
 
Alle instellingen die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, hebben als grondslag de Bijbel en de drie 
Formulieren van enigheid. Het bestuur bestaat geheel of gedeeltelijk uit leden van de Gereformeerde 
Gemeenten, en het deputaatschap DMZ onderhoudt namens ons kerkverband contacten met deze 
instellingen en rapporteert hierover aan de Generale Synode.  
 
Voor de goede orde wordt hier opgemerkt dat het deputaatschap DMZ alleen met de Stichting 
Hulpverlening De Vluchtheuvel, de Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten èn de vereniging 
Helpende Handen een directe kerkelijke band heeft. 
 
In dit hoofdstuk worden de instellingen vermeld die geheel of gedeeltelijk uitgaan van onze 
gemeenten. Deze instellingen onderscheiden zich daarmee van instellingen die ontstaan zijn als 
particulier initiatief die in hoofdstuk 17 zijn opgenomen. Als de in hoofdstuk 16 opgenomen 
instellingen financiële hulp nodig hebben, dienen zij vanwege de kerkelijke binding voorrang te 
krijgen op particuliere instellingen. 
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15.1 PSYCHOSOCIALE ZORG 

15.1.1 DE VLUCHTHEUVEL 

 
naam: Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel 

adres: Beatrixlaan 15, 4461 PM Goes 

telefoon: 0113-213098 

fax: 0113-221289 

e-mail: info@vhgoes.nl 

internet: www.stichtingdevluchtheuvel.nl 

bankrekeningnummer: 1125.06.399 t.n.v. St. Hulpverlening De Vluchtheuvel 

  

  

Grondslag: De Vluchtheuvel is een kerkelijke instelling en gaat uit van de 
Gereformeerde Gemeenten. De grondslag is het Woord van God 
overeenkomstig de drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Bij De Vluchtheuvel kunnen zowel jongeren als volwassenen hulp 
vragen. De hulpverlening wordt meestal verleend door een 
maatschappelijk werker, maar De Vluchtheuvel heeft ook enkele 
psychologen in dienst. 

Hulpaanbod De kerntaak van De Vluchtheuvel is het bieden van christelijke 
hulpverlening bij psychosociale problemen zoals 
huwelijksproblemen, opvoedingsvragen, seksueel misbruik, 
eenzaamheid, psychische problemen, depressieve klachten, 
rouwverwerking, identiteitsvragen, enzovoort. 
Verder kent het hulpaanbod van De Vluchtheuvel de volgende 
onderdelen: 

- Gespecialiseerde jeugdzorg (via SGJToegang); 
- Tweedelijns psychologische hulp; 
- Schoolmaatschappelijk werk; 
- Mannengroepen seksverslaving; 
- Gastopvang; 
- Sociale netwerkondersteuning; 
- Hulpverlening aan doven en slechthorenden; 
- Rouwgroep jongeren; 
- Huwelijksvoorbereiding; 
- Opvoedingsondersteuning. 

Werkgebied: De Vluchtheuvel werkt landelijk en heeft kantoren en/of 
gesprekslocaties in Goes, Dordrecht, Oud-Beijerland, Woerden, 
Amersfoort, Zwolle, Lelystad en Rijssen. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: De bestuursleden zijn allen lid van de Gereformeerde 
Gemeenten. De Vluchtheuvel heeft een overeenkomst met de 
Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland om (doop)leden van deze kerkverbanden hulp te 
bieden. 

Subsidie: De psychosociale hulp aan leden van de Gereformeerde 

javascript:pagina('50','')
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Gemeenten wordt bekostigd door de Gereformeerde 
Gemeenten. Dat is iets meer dan de helft van de totale kosten. 
Verder zijn er de volgende inkomsten via subsidies of anderszins:  

- Inkomsten via het Steunfonds (giften, acties en donateurs); 
- Bekostiging van de hulp door de Hersteld Hervormde Kerk en 

de Gereformeerde Gemeenten in Nederland; 
- Eigen bijdragen van hulpvragers; 
- Jeugdzorg via SGJ Toegang (subsidie); 
- Psychologische hulp (zorgverzekeraars); 
- Schoolmaatschappelijk werk (scholen en gemeenten).  

Samenwerking: Enkele medewerkers van De Vluchtheuvel zijn gedetacheerd bij 
de SGJToegang. Hierdoor kan ernstige problematiek op het 
terrein van jeugdzorg worden behandeld. Op de werkvloer wordt 
met diverse collega-instellingen samengewerkt.  

Stichting Steunfonds: Giften en donaties ter ondersteuning van het werk worden 
ondergebracht bij de Stichting Steunfonds van De Vluchtheuvel. 
Ieder die De Vluchtheuvel financieel wil steunen kan dat doen 
door overmaking van een gift op banknummer 1328.97.768 t.n.v. 
Stichting Steunfonds De Vluchtheuvel. 

Nieuwsbrief: Drie keer per jaar verzendt De Vluchtheuvel een Nieuwsbrief aan 
donateurs, kerkenraden en instellingen. 
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15.1.2 STICHTING DE OASE 

 

naam: Stichting De Oase 

adres: Secr. Grevelingenstraat 6, 4311 GC Bruinisse 

postadres: Secr. Grevelingenstraat 6, 4311 GC Bruinisse 

telefoon: 0111-482413 

fax: n.v.t. 

e-mail: tvanoostenbrugge@solcon.nl 

internet: n.v.t. 

bankrekeningnummer: ING 7290852 Stichting De Oase te Capelle aan den IJssel. 

  

  

Grondslag: De Bijbel als onfeilbaar Woord van God (zoals deze uit de 
oorspronkelijke talen getrouw is overzet in de Statenvertaling) en de 
Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de synode van 
Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en 
zestienhonderdnegentien. 

Doelstelling: Het oprichten en in stand houden van een diaconaal gastenverblijf 
op gereformeerde grondslag voor opvang van gemeenteleden uit de 
in het bestuur participerende kerken of personen die de grondslag 
van de stichting onderschrijven. 

Activiteiten: De Oase in Ouddorp wil een diaconaal gastenhuis zijn, die in een 
voor de gasten identitair herkenbare omgeving en in een adequaat 
ingerichte entourage een fysieke en/of psychische rust- en 
herstelperiode nodig hebben. 

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Gereformeerde Gemeenten (3 bestuursleden) 
Hersteld Hervormde Kerk (2 bestuursleden) 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1 bestuurslid) 
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1 bestuurslid) 

Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten (1 lid) 
Hersteld Hervormde Kerk (1 lid) 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1 lid) 
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (1 lid) 

Subsidie: De kosten van De Oase worden (groten)deels vergoed door gasten, 
al dan niet met steun van de diaconieën van de gemeenten waaruit 
de gasten afkomstig zijn. Daarnaast ontvangt De Oase bijdragen 
vanuit kerken en particulieren. 

 

mailto:tvanoostenbrugge@solcon.nl
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15.2 ZORG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

15.2.1 DOVENZORG 

naam: Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten 

adres: Kortenaerstraat 18, 2901 AN Capelle aan den IJssel 

telefoon: 010-4500014 

e-mail: bagteresch@kliksafe.nl 

internet: www.dovenzorg.nl 

bankrekeningnummer 351940952 t.n.v. Penningmeester Dovenzorg 

  

Grondslag: De Heilige Schrift en de drie Formulieren van enigheid 

Doelstelling: Het geven van geestelijke en ambtelijke begeleiding aan doven en 
het bevorderen van het onderling contact tussen doven en ouders 
van dove kinderen. 

  

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: De bestuursleden zijn allen lid van de Gereformeerde 
Gemeenten. 

Subsidie: Geen. 

 

http://www.dovenzorg.nl/
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15.2.2 HELPENDE HANDEN 

 

naam: Helpende Handen 

adres: Postbus 404, 3440 AK Woerden 

telefoon: 0348-489970 

fax: 0348-483305 

e-mail: info@helpendehanden.nl 

internet: www.helpendehanden.nl 

bankrekeningnummer: 32.24.03.464 

  

  

Grondslag: Grondslag 
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar 
Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de drie 
Formulieren van enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de 
Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, 
waarin zij zowel de verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in 
de Heilige Schrift vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt. 

Doelstelling: Doel 
De vereniging stelt zich ten doel om op basis van de grondslag en 
derhalve gedreven door en gebonden aan Bijbelse waarden en 
normen: 

- de geestelijke en materiële welstand te bevorderen van 
mensen met een beperking en/of hun ouders of andere 
wettelijke vertegenwoordigers  

- hulp en diensten te verlenen aan mensen met een beperking 
en/of hun wettelijke vertegenwoordigers  

Werkgebied: Het beleid van Helpende Handen is erop gericht dat mensen met een 
beperking gezien worden als volwaardige burgers, die worden 
benaderd vanuit hun mogelijkheden in plaats vanuit hun 
beperkingen. Ontwikkelingen in kerk en maatschappij, die de positie 
van en de zorg voor mensen met een beperking raken, vragen om 
reacties. Helpende Handen wil een bijdrage leveren die kerk en 
maatschappij bewegen tot een houding, die mensen met een 
beperking insluit in plaats van uitsluit. 
 
Belangenbehartiging 
Helpende Handen zet zich er voor in dat serieus wordt omgegaan 
met de knelpunten die mensen met een beperking ervaren in de 
maatschappij. Anders gezegd: dat in het beleid van de overheid (op 
landelijk, regionaal en lokaal niveau) meer rekening wordt gehouden 
met mensen met een beperking.  
Daarnaast biedt Helpende Handen persoonlijke dienstverlening: 

- informeren en adviseren over hulp- en dienstverlening 
- bewaken van het indicatie- en zorgtoewijzingsproces en  
- helpen bij het tot stand brengen van de gewenste zorg 

 

mailto:info@helpendehanden.nl
http://www.helpendehanden.nl/
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Lotgenotencontact 
Helpende Handen biedt mensen met een beperking en hun 
verwanten de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Dit 
kan door middel van contactgroepen gericht op een specifieke 
beperking, maar ook door aangepaste kerkdiensten en catechisaties. 
Ook de regionale clubbijeenkomsten vormen een belangrijk 
onderdeel van het lotgenotencontact. 
 
Voorlichting 
Een derde aspect van het werk van Helpende Handen is het geven 
van voorlichting. Kerkenraden, verenigingen en specifieke 
doelgroepen worden door middel van bijeenkomsten, folders, 
brochures,het ledenmagazine Samen en de website op de hoogte 
gebracht van ontwikkelingen met betrekking tot specifieke 
onderwerpen.  

 

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Gereformeerde Gemeenten 

Subsidie: De overheidssubsidie van € 120.000 die Helpende Handen in 2011 

nog ontving wordt in enkele jaren afgebouwd tot nihil.  

 
 

http://www.helpendehanden.nl/pages/43/contactgroepen-1.html
http://www.helpendehanden.nl/calendars/20/aangepaste-kerkdiensten.html
http://www.helpendehanden.nl/calendars/3/activiteiten.html
http://www.helpendehanden.nl/calendars/3/activiteiten.html
http://www.helpendehanden.nl/calendars/3/activiteiten.html
http://www.helpendehanden.nl/pages/87/samen-1.html
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15.2.3 SILOAH 

 

naam: Siloah, stichting gehandicaptenzorg Gereformeerde Gemeenten, 
onderdeel van Sirjon 

adres: Postbus 290, 2980 AG Ridderkerk 

telefoon: 088-2754500 

e-mail: info@siloah.nl 

internet: www.siloah.nl 

bankrekeningnummer: 38.05.07.447 

  

  

Grondslag: De stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift, als het onfeilbaar 
Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de drie 
Formulieren van enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, 
gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 – 1619, waarin zij zowel de 
verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Heilige Schrift 
vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt. 

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het voorzien in duurzame huisvesting, 
verzorging en pedagogische begeleiding van gehandicapten. 

Werkgebied: Landelijk 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten 

Subsidie: AWBZ 

 

mailto:info@siloah.nl
http://www.siloah.nl/
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15.2.4 SIRJON 

 

naam: Sirjon 

adres: Gieterijstraat 120, 2984 AB Ridderkerk 

telefoon: 088-2754500 

internet: www.sirjon.nl 

  

Grondslag: De stichting heeft tot grondslag bij al haar arbeid de Heilige Schrift, 
als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond 
de drie Formulieren van enigheid, vastgesteld in de Nationale 
Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618- 1619, waarin zij 
zowel de verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Heilige 
Schrift vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt. 

Doelstelling: 1) De stichting stelt zich ten doel: 
a) het (doen) voorzien in duurzame huisvesting, verzorging en 
pedagogische begeleiding van gehandicapten; 
b) het (doen) voorzien in duurzame huisvesting en verzorging van 
ouderen. 
2) De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
a) het (doen) stichten, in stand houden en exploiteren van 
voorzieningen voor mensen met een handicap en voor oudere 
mensen; 
b) het (doen) bieden van zorg en dienstverlening in de meest ruime 
zin van het woord aan mensen met een handicap en oudere mensen 
buiten de onder a. genoemde voorzieningen. 
c) het aanwenden van alle andere wettige middelen. 
3) De stichting tracht primair te (doen) voorzien in de zorgbehoeften 
van gehandicapten en ouderen die behoren tot één van de 
reformatorische kerken, mits (de wettelijk vertegenwoordigers van) 
die personen de in artikel 3 geformuleerde grondslag onderschrijven. 

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten 

Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten en één lid dient zo mogelijk belijdend 
lid te zijn van een Christelijke Gereformeerde Kerk 

 



DEEL V  SPECIFIEKE DIACONALE AANDACHTSVELDEN 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 55 

 

15.3 VERPLEEGHUISZORG 

15.3.1 SALEM 

 

adres: Verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2, 2986 AZ Ridderkerk 

telefoon: 0180-452152 

fax: 0180-452158 

e-mail: verpleeghuis@salem.nl 

internet: www.salem.nl 

bankrekeningnummer: 13 51 30 468 ten name van Verpleeghuis Salem te Ridderkerk 

Grondslag: De stichting aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en 
leven en onderschrijft de drie Formulieren van enigheid, vastgesteld 
door de Nationale Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 
zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, als op de 
Schrift gegrond. Alle handelingen en uitspraken van de stichting 
zullen hiermede in overeenstemming moeten zijn. 

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het bieden van gezondheids- en 
welzijnszorg, alsmede huisvesting aan diegenen die overeenkomstig 
het leefklimaat van de stichting van haar diensten gebruik willen 
maken. 

Werkgebied: Zuid-Holland en omstreken 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Raad van Bestuur:   Gereformeerde Gemeenten 

Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Hersteld Hervormde Kerk 
Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde Bondsrichting) 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 

Subsidie: AWBZ bekostigd 

 
 
Samenwerking met andere instellingen 
Op de volgende locaties wordt aanvullende verpleeghuiszorg geleverd: 
 Zorgcentrum De Riederborgh te Ridderkerk 
 Stichting Waardeburgh te Sliedrecht met de locaties: 

o Pedaja te Hardinxveld-Giessendam 
o Parkzicht en Overslydrecht in Sliedrecht,  
o De Waard in Alblasserdam  

 Stichting Cedrah 
 
Gegevens over een steunfonds  
Steunstichting Verpleeghuis Salem  
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 325034796 van de Steunstichting 
Verpleeghuis Salem te Kinderdijk. 
 
Hulpaanbod 
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Naast de reguliere verpleeghuiszorg voor somatische en psychogeriatrische bewoners biedt 
Verpleeghuis Salem de volgende specialistische vormen van zorg: 
 Zorg aan jongere bewoners 
 Zorg aan revalidanten 
 Gehandicapten met verpleeghuiszorg 
 Palliatieve zorg 

 
Opnamecriteria 
CIZ-indicatie 3/4 t/m 10 
 
Capaciteit en verblijfsduur 
173 personen
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15.4 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

15.4.1 ELEOS 

 

naam: Stichting Eleos 

adres: Villawal 7, 3432 NW Nieuwegein 

postadres: Postbus 306, 3430 AH Nieuwegein 

telefoon: 030-6008540 

fax: 030-6008545 

e-mail: info@eleos.nl 

internet: www.eleos.nl/www.optiment.eu 

bankrekeningnummer: 92.97.17.945 

  

  

Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Behandeling en begeleiding aan mensen met ernstige psychosociale 
of psychiatrische problemen. 

Activiteiten: Eleos biedt landelijk verschillende vormen van geestelijke 
gezondheidszorg aan, zoals kortdurende klinische opname in kliniek 
de fontein, dagklinische behandeling van volwassenen en 
adolescenten, ambulante zorg, dagbesteding en arbeidstraining en 
beschermd en begeleid wonen. 
De activiteiten van Eleos worden grotendeels vergoed door de 
overheid. Daarnaast ontvangt Eleos bijdragen vanuit kerken en 
particulieren. Deze bijdragen worden o.a. gebruikt voor bezinning en 
projecten op het terrein van geloof en hulpverlening. 
Via het organisatieonderdeel OptiMent verzorgt Eleos preventieve 
programma’s en activiteiten, dienstverlening aan kerken, scholen, 
overheden en bedrijven, en (eerstelijns)psychologische hulp.  

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur: Dhr. drs. G. Buijs MSM 

Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
Protestantse Kerk in Nederland 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Hersteld Hervormde Kerk 

Subsidie: De zorg van Eleos wordt grotendeels bekostigd vanuit de 
zorgverzekeringswet en de AWBZ. 

 

mailto:info@eleos.nl
http://www.eleos.nl/
http://www.optiment.eu/
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15.5 OUDERENZORG 

 

15.5.1 Stichting SGZZH 

 

naam: Stichting SGZZH, handelend onder de naam Cedrah 

adres: Barbizonlaan 1, 2908 MA Capelle aan den IJssel 

postadres: Barbizonlaan 1, 2908 MA Capelle aan den IJssel 

telefoon: 010-2075858 

fax: 010-2075854 

e-mail: info@cedrah.nl 

internet: www.cedrah.nl 

bankrekeningnummer: 65.49.82.465 

    

    

Grondslag: De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar 
Woord van God, zoals beleden in de artikelen twee tot en met zeven 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft zij 
geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, 
vastgesteld in de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de 
jaren 1618 en 1619. 

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het op Christelijke wijze, overeenkomstig 
de grondslag aanbieden van huisvesting en/of zorg in de meest 
ruime zin aan personen die de grondslag onderschrijven en daarmee 
instemmen. De stichting tracht daarbij een ondersteunend en/of 
verzorgend woonmilieu te bieden, dat past in het referentiekader 
van de bewoners.  

Activiteiten: Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
- het oprichten, in stand houden en exploiteren van één of 

meer zorgcentra, al dan niet in combinatie met andere 
woonvormen voor ouderen en andere 
verzorgingsbehoevenden; 

- het oprichten, in stand houden en exploiteren van één of 
meer serviceflats, alsmede woningen voor zelfstandig 
wonende ouderen; 

- het samenwerken met organisaties die zich bewegen op het 
terrein van de zorg- en dienstverlening en het aanbieden van 
huisvesting, in het bijzonder voor ouderen; 

- alle andere wettige middelen die dienstbaar zijn aan het doel 
van de stichting, voor zover deze niet in strijd zijn met de 
grondslag van de stichting. 

Werkgebied: De provincie Zuid-Holland 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten. 

Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten en Christelijke Gereformeerde 
Kerken 
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Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten en Christelijke Gereformeerde 
Kerken 

Subsidie: De activiteiten van Cedrah worden vergoed door de overheid. Er 
is een steunfonds dat aanvullende zaken bekostigt. 
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15.5.2 SVRO 

 

naam: SVRO, onderdeel van Sirjon 

adres: Diekjansweg 1, 7462 JD Rijssen 

telefoon: 0548-536217 

fax: 0548-536279 

e-mail: info@svro.nl 

internet: www.svro.nl 

bankrekeningnummer: 65.54.57.070 

  

  

Grondslag: Zie statuten 

Doelstelling: Zie statuten 

Werkgebied: Barneveld/Rijssen e.o. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur:  

College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten. 

Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten. 

Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten. 

Subsidie: AWBZ. 

 

mailto:info@svro.nl
http://www.svro.nl/
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15.5.3 SZGGZ (PER 1-7-2013 GEFUSEERD MET SGZZH) 

 

naam: SZGGZ, handelend onder de naam Cedrah 

adres: Briandlaan 2, 4334 GP Middelburg 

telefoon: 0118-676600 

fax: 0118-676699 

e-mail: infomdb@stichtingzorgverlening.nl 

bankrekeningnummer: 674300 

  

  

Doelstelling: Stichting Zorgverlening biedt wonen, zorg en welzijn aan ouderen in 
de regio Zeeland. Naast zorgverlening in de intramurale zorgcentra 
in Middelburg (Eben-Haëzer) en Goes (Rehoboth) leveren wij 
verzorging, verpleging, ondersteuning en huishoudelijke hulp in de 
thuissituatie. Dagverzorging wordt aangeboden in Goes en 
Middelburg voor zelfstandig wonende ouderen, die behoefte 
hebben aan ontmoeting, ondersteuning en dagstructuur. In Goes, 
Middelburg en Vlissingen worden 120 (aanleun)woningen verhuurd. 

Werkgebied: Zeeland. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten. 

Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten. 

Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten. 

 

mailto:infomdb@stichtingzorgverlening.nl
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15.6 THUISZORG 

15.6.1 AGATHOS THUISZORG 

 

naam: Agathos Thuiszorg, onderdeel van Lelie zorggroep 

adres: Postbus 151, 2900 AD Capelle aan den IJssel 

telefoon: 010-2640777 

fax: 010-2640779 

e-mail: info@agathos-thuiszorg.nl 

internet: www.agathos-thuiszorg.nl 

bankrekeningnummer: 40.72.15.360 

  

  

Grondslag: De Bijbel, het Woord van God, uitgelegd naar de drie Formulieren 
van enigheid. 

Doelstelling: Agathos Thuiszorg is naast alle klassieke vormen van thuiszorg 
gespecialiseerd in de 1e en 2e lijns GGZ die we als een integraal 
aanbod zoveel mogelijk in de thuissituatie van een cliënt aanbieden. 
De medewerkers van Agathos zijn lid van één van de kerken die 
behoren tot de gereformeerde gezindte maar alle cliënten die de 
zorgvisie respecteren zijn van harte welkom ongeacht hun 
levensovertuiging, herkomst of problematiek. 
Agathos is middels een bestuurlijke holding verbonden met Stichting 
Curadomi. Agathos werkt nauw samen met tientallen andere 
zorgorganisaties.  

Werkgebied: Agathos is landelijk werkzaam vanuit haar kantoren in Rotterdam, 
Capelle aan den IJssel, Goes, Gouda, Sliedrecht en Veenendaal, 
waarmee we in staat zijn om doeltreffend op de zorgvraag in te 
spelen vanaf Zeeland tot en met de Veluwe, van Goes tot Rijssen. 

Aanvullende informatie: 
 

Agathos heeft 700 medewerkers. De organisatie is sinds 2003 in het 
bezit van het HKZ certificaat en heeft onlangs als één van de eerste 
organisaties het Keurmerk Christelijke Zorg in ontvangst mogen 
nemen. Agathos is een snel groeiende, financieel gezonde 
organisatie. We werken graag samen met de plaatselijke kerkelijke 
gemeenten. We streven er naar in principe nooit wachtlijsten te 
hebben. Agathos is een unieke organisatie die alle vormen van zorg 
bij elkaar brengt ten behoeve van de cliënt. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Raad van Toezicht: Gereformeerde gezindte. 

Commissie van Advies: Gereformeerde Gemeenten en Christelijke Gereformeerde 
Kerken (voornamelijk Rotterdam e.o.). 

Subsidie: Geen.  

 

mailto:info@agathos-thuiszorg.nl
http://www.agathos-thuiszorg.nl/
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15.6.2 CURADOMI, STICHTING VOOR THUISZORG 

 

naam: Curadomi, stichting voor thuiszorg, onderdeel van Lelie zorggroep 

adres: Postbus 974, 3900 AZ Veenendaal 

telefoon: 0318-548265 

fax: 0318-519817 

e-mail: info@curadomi.nl 

internet: www.curadomi.nl 

bankrekeningnummer: 67.56.91.583 

  

  

Grondslag: De Bijbel, het Woord van God. Curadomi hanteert een pro-life 
zorgvisie en laat zich leiden door de opdracht ‘God liefhebben boven 
alles en de naaste als onszelf’. 

Doelstelling: Curadomi is een christelijke organisatie. Iedereen kan bij Curadomi 
terecht voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, 
verpleging en 24-uurszorg. Het personeel heeft een christelijke 
identiteit, maar iedere cliënt krijgt de zorg die hij of zij verdient, 
ongeacht levensbeschouwing. Curadomi is middels een bestuurlijke 
holding verbonden met Agathos Thuiszorg. 

Werkgebied: Curadomi is landelijk werkzaam vanuit haar kantoren in Veenendaal, 
Kampen, Katwijk, Culemborg, Kapelle, St. Annaland en Sliedrecht 
waarmee we in staat zijn om doeltreffend op de zorgvraag in te 
spelen vanaf Zeeland tot en met de Veluwe, van Goes tot Rijssen. 

Aanvullende informatie: 
 

Curadomi heeft 650 medewerkers. De organisatie is HKZ 
gecertificeerd. We werken graag samen met de plaatselijke 
kerkelijke gemeenten. We streven er naar in principe nooit 
wachtlijsten te hebben. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Subsidie: Geen. 

 

mailto:info@curadomi.nl
http://www.curadomi.nl/
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15.6.3 RST ZORGVERLENERS 

 
naam: Reformatorische Stichting Thuiszorg Zorgverleners 

adres: Burgemeester Kuntzelaan 27a, 3771 EP Barneveld 

telefoon: 0342-422324 

fax: 0342-422550 

e-mail: info@rstzorg.nl 

internet: www.rstzorg.nl 

bankrekeningnummer: 3007.34.883 

  

  

Grondslag: Reformatorisch. 

Doelstelling: De organisatie ziet het duidelijk als haar taak identiteitsgebonden 
zorg te verlenen aan cliënten die zich tot de reformatorische 
gezindte rekenen. 

Werkgebied: Landelijk (Staphorst, Rijssen t/m Zeeuws-Vlaanderen). 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur: Conform het statuut van RST Zorgverleners, artikel 9, 
vertegenwoordigd de bestuurder de volgende kerken of 
kerkelijke gemeenten: 
Ger. Gem., Chr. Geref. Kerk., Ger. Gem. In Ned. (buiten verband), 
Herv. Gem. Binnen de PKN, Hersteld Herv. Kerk en (vrije) Oud 
Ger. Gem. (in Nederland). 

Raad van Toezicht: Conform het statuut van RST Zorgverleners, artikel 15, 
vertegenwoordigd een lid RvT de volgende kerken of kerkelijke 
gemeenten: 
Ger. Gem., Chr. Geref. Kerk., Ger. Gem. In Ned. (buiten verband), 
Herv. Gem. Binnen de PKN, Hersteld Herv. Kerk en (vrije) Oud 
Ger. Gem. (in Nederland). 

Subsidie: Niet van toepassing (AWBZ, ZVW, WMO). 

 

mailto:info@rstzorg.nl
http://www.rstzorg.nl/
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15.7 TOERUSTING EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

 

15.7.1 CGO 

 

naam: Cursus Godsdienstonderwijs CGO-Toerusting 

adres: De Hild 40 

postadres: 3471 EZ Kamerik 

telefoon: 0348-401978 

fax:  

e-mail: Jh.mauritz@cgo.nu/secretariaat@cgo.nu 

internet: ww.cgo.nu 

bankrekeningnummer: ING 5146678 

  

  

Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Toerusting van gemeenteleden. 

Activiteiten: De CGO-Toerusting biedt de volgende cursussen: 
- A/B 4-jarige cursus in Goes, Dordrecht, Gouda, Amersfoort, 

Kampen en Rijssen. 
- Verkorte CGO-cursus voor ambtsdragers. Elk jaar in twee of meer 

classes. 
- C-cursus. Een éenjarige verdiepingscursus op twee locaties. 
- I-cursus. Een éenjarige cursus in Gouda ter bestudering van de 

Institutie van Calvijn.  
- Huwelijkstoerusting. Een locale cursus van 5 avonden in 

samenwerking met De Vluchtheuvel en een kerkenraad. 
- Opvoedingscursus voor jonge ouders (P-cursus). De cursus omvat 6 

avonden en wordt gegeven in samenwerking met een kerkenraad. 
- Cursus voor ouders van tieners. Deze cursus wordt gegeven in 

samenwerking met De Vluchtheuvel. De cursus omvat 5 avonden 
en wordt gegeven in samenwerking met een kerkenraad. 

- Classicale cursus jongerenproblematiek voor ambtsdragers, in 

samenwerking met de JBGG. Opzet drie avonden: 

identiteitsontwikkeling van jongeren; de tijdgeest en leefwereld 

van jongeren; de communicatie met jongeren. 

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten. 

Raad van Toezicht:  

Subsidie: De CGO ontvangt geen subsidie. Voor de toerusting van 
gemeenteleden betalen de cursisten of de kerkenraden. De CGO 
doet ook een beroep op kerkenraden. 

 
 
 

mailto:Jh.mauritz@cgo.nu
mailto:secretariaat@cgo.nu
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16. OVERZICHT VAN PARTICULIERE INSTELLINGEN 
In dit hoofdstuk wordt in alfabetische volgorde een niet volledig overzicht gegeven van particuliere 
instellingen. Om diaconieën in staat te stellen deze instellingen zo goed mogelijk te leren kennen en 
beoordelen zijn deze uitgebreider beschreven dan de kerkelijke instellingen in hoofdstuk 15. De 
zorginstellingen die eerder in de DMZ informatiegids zijn opgenomen, en andere zorginstellingen die 
zorg verlenen aan mensen uit onze gemeenten of verzoeken sturen aan diaconieën om financiële 
steun, is gevraagd of zij in het overzicht wilden worden opgenomen. Het volgende overzicht bestaat 
uit instellingen die positief hebben gereageerd en gegevens hebben gestuurd. Het is aan de 
plaatselijke gemeenten of zij deze organisaties al dan niet financieel steunen.  
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16.1 BARTIMÉUS 

 
naam: Bartiméus 

adres: Driebergsestraatweg 44, 3941 XZ Doorn 

telefoon: 0900-7788899 (€ 0,05 p/m) 

fax: 0343-5139996 

e-mail: info@bartimeus.nl 

internet: www.bartimeus.nl 

bankrekeningnummer:  

  

  

Grondslag: Protestant Christelijk. 

Doelstelling: Ondersteuning aan blinden en slechtzienden. 
 
Bartiméus wil de kwaliteit van leven voor slechtziende en blinde 
mensen verbeteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en 
kennisoverdracht. Hoe dat gebeurt, bepaalt de cliënt zelf. Hij voert 
de regie over zijn leven en maakt daarin zijn eigen keuzes. 
Bartiméus ontwikkelt continu nieuwe diensten op het gebied van 
leren, wonen, werken en vrije tijd, en ondersteunt de cliënt op maat 
in zijn eigen omgeving. 

Werkgebied: Nederland. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur:  

College of Raad van Bestuur:  

Subsidie:  
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16.2 BONISA ZENDING 

 

naam: Stichting Bonisa zending 

adres: Grachtweg 20, 2161 HN Lisse 

telefoon: 0252-418269 

fax: 0252-425919 

e-mail: info@bonisa.nl 

internet: www.bonisa.nl 

bankrekeningnummer: 3365.54.613 

  

  

Grondslag: In de statuten van Bonisa Zending is de doelstelling als volgt 
verwoord: ‘Het bevorderen van de totstandkoming van projecten op 
zendingsgebied en het verstrekken en stimuleren van interkerkelijke 
hulpverlening, waar ook ter wereld, alsmede het verspreiden van 
Gods Woord en Evangelische lectuur ten behoeve van zendingsarbeid 
op reformatorische grondslag door zendelingen of kerken, waar ook 
in de wereld (zie statuten Artikel 2: a). 
Hoe krijgt de grondslag gestalte in de werkzaamheden? Op basis van 
het voorgaande maakt het bestuur de volgende keuzes. Bonisa 
Zending is een organisatie die kerken en gemeenten ondersteunt bij 
bijbel- en lectuurverspreiding, bouw en uitbreiding van 
Bijbelscholen, opleiding van evangelisten, opbouw en verbetering 
van scholen, medische zorg in de bergdorpen, enz. 
- Bonisa zending richt zich in haar activiteiten op Azië, m.n. op China.  
- Ten aanzien van de steunverlening ligt de nadruk op projectmatig. 

Doelstelling: Bonisa zending wil de missie en visie bereiken door: 
- Toerusting en opbouw van kerkelijke gemeenten; 
- Het ondersteunen van voorgangers, evangelisten en tentenmakers; 
- Het vertalen en drukken van Bijbels en christelijke lectuur; 
- Diaconale hulpverlening; 
- Het ondersteunen van hulpverleningsprojecten gericht op 
economische ontwikkeling en werkgelegenheid; 
- Het ondersteunen van hulpverleningsprojecten gericht op 
verbetering en verbreding van het onderwijs, gezondheids en 
kinderzorg met name wees- en gehandicapten zorg. 

Werkgebied: China. 
 

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: De Bonisa zending is een interkerkelijke organisatie. 
Het draagvlak van de stichting is gelegen in de reformatorische 
gezindte, zoals vertegenwoordigd in het bestuur en comité van 
aanbeveling, dat gevormd wordt door mensen uit de 
reformatorische kerken: Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld 
Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk, 
Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde Gemeenten en 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland.  

College of Raad van Bestuur: Zitting is op persoonlijke titel. 

Subsidie: Geen subsidie van overheid. 
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16.3 CHINA 

 

naam: Stichting China 

adres: Kerkewijk 158, 3904 JJ Veenendaal 

telefoon: 0318-510320 

e-mail: wjongsma@stichtingchina.nl 

Internet: www.stichtingchina.nl 

bankrekeningnummer: 320666 

  

Grondslag: De Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als 
daarop gegrond de drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Hulp verlening aan kerken en christenen in met name China. Het 
beschikbaar stellen van Bijbels, de diverse reformatorische 
belijdenisgeschriften en andere reformatorische lectuur. Het 
verstrekken van hulp bij de uitbouw van het kerkelijk leven. 

Werkgebied: China. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Ger. Gemeenten, Ger. Gemeenten in Ned.(vacature), Oud. Geref. 
Gemeenten (vacature), Chr. Geref. Kerk en de PKN. 

College of Raad van Bestuur: Geref. Gemeenten, Geref. Gemeenten in Ned., Oud. Geref. 
Gemeenten, Chr. Geref. Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en PKN. 

Raad van Toezicht: Idem. 

Raad van Advies: Idem. 

Subsidie: Geen overheidssubsidie. 

Opmerking: De Stichting China onderhoudt, met inachtneming van de 
grondslag, contacten met in China werkende organisaties. 

 

 

mailto:wjongsma@stichtingchina.nl
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16.4 CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN 

 

naam: Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden 

adres: Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo 
Postbus 131, 3850 AC Ermelo 

telefoon: 0341-565499 

fax: 0341-562488 

e-mail: info@cbb.nl 

internet: www.cbb.nl 

bankrekeningnummer: 503241 

  

  

Grondslag: De Vereniging CBB staat op de grondslag van Gods Woord naar de 
uitleg van de drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: De Vereniging CBB heeft tot doel om op basis van haar grondslag te 
voorzien in de behoefte aan lectuur en informatie in aangepaste 
leesvormen (braille, grootletter en gesproken vorm) bij blinden, 
slechtzienden alsmede anderszins gehandicapten. Om dit doel te 
bereiken produceert de CBB boeken, kranten, tijdschriften en 
persoonlijke lectuur in braille, grootletter en gesproken vorm. 

Werkgebied: Voornamelijk Nederland en België. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden die de doelstelling en 
de grondslag onderschrijven. Deze leden hebben zitting in het 
bestuur op persoonlijke titel. 

Subsidie: De CBB ontvangt vanaf 1 januari 2009 geen subsidie meer van de 
(rijks)overheid. 

 

mailto:info@cbb.nl
http://www.cbb.nl/
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16.5 DE HERBERG  

 

naam: Stichting De Pietersberg, opererend onder de naam Pastoraal 
Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ 

adres: Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek 

telefoon: 026-3342225 

fax: 026-3343263 

e-mail: pjoudshoorn@pdcdeherberg.nl 

internet: www.pdcdeherberg.nl 

bankrekeningnummer: 47.79.73.817 

ANBI: De instelling heeft de ANBI-status 

CBF: De instelling beschikt over het CBF-keurmerk 

  

  

Grondslag: De grondslag van de stichting is de Heilige Schrift zoals deze als Gods  
Woord wordt beleden in de drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Het hoofddoel van de stichting is vastgelegd in artikel 3 en 4 van de 
statuten, waarvan de relevante gedeelten hieronder zijn 
weergegeven: 
Artikel 3: Het doel van de stichting is: aan mensen in geestelijke en 
psychische nood tijdelijke opvang en begeleiding te bieden om zo tot 
innerlijke rust en genezing te kunnen komen; 
Artikel 4: De stichting tracht dit doel te bereiken door: 
a. het bieden van geschikte huisvesting en verzorging in het Pastoraal 
Diaconaal Centrum ‘De Herberg’, gevestigd in het landgoed De 
Pietersberg; 
b. het bieden van deskundige begeleiding door professionele 
medewerkenden. 

Werkgebied: De Herberg is gevestigd in Oosterbeek; de gasten zijn afkomstig 
vanuit het gehele land. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Eén bestuurslid wordt benoemd op grond van een bindende 
voordracht door diaconaat binnenland van de Protestantse Kerk 
in Nederland, één bestuurslid wordt benoemd op grond van een 
bindende voordracht door IZB, vereniging voor zending in 
Nederland (één van de modalitaire uitvoeringsorganisaties van de 
Protestantse Kerk in Nederland). Overige bestuursleden hebben 
op persoonlijke titel zitting in het bestuur en zijn allen lid van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 

College of Raad van Bestuur: Leden van de directie zijn lid van de Protestantse Kerk in 
Nederland. 

Raad van Advies: Niet van toepassing; wel is er een Comité van Aanbeveling; de 
leden daarvan zijn afkomstig uit de Protestantse Kerk in 
Nederland en hebben hun sporen verdiend op het gebied van 
diaconaat, pastoraat, zending en gezondheidszorg. 

Subsidie: De activiteiten worden niet door (semi-)overheidsinstellingen 
gesubsidieerd. De gasten betalen een niet-kostendekkende 

mailto:pjoudshoorn@pdcdeherberg.nl
http://www.pdcdeherberg.nl/
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bijdrage. Overigens worden de kosten gedragen door middel van 
bijdragen van diaconieën van met name hervormde gemeenten 
binnen de PKN; voorts worden bijdragen ontvangen van 
diaconieën van andere kerkgenootschappen en van particulieren. 

Ontstaansgeschiedenis: Pastoraal Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ is in de eerste helft van 
de 90-er jaren tot stand gekomen en was een initiatief van de IZB, 
vereniging voor zending in Nederland, een zendingsorganisatie 
binnen de (destijds) Nederlandse Hervormde Kerk. Vanaf de 
beginperiode heeft de organisatie intensieve pastorale zorg 
geboden aan en gastvrijheid verleend aan gasten, ongeacht het 
kerkgenootschap waartoe men behoort. Sinds 1 januari 2009 is 
de Herberg een zelfstandige organisatie. 

Andere instellingen: Er is geen sprake van structurele (bestuurlijke) samenwerking met 
andere instellingen. Dit neemt niet weg dat andere instellingen 
(diaconieën van plaatselijke gemeenten/kerken, Eleos) 
doorverwijzen naar De Herberg. 

Steunfonds: Er is geen sprake van een steunfonds. Stichting De Pietersberg 
verzorgt zowel de inhoudelijke activiteiten als de fondsenwerving. 

Hulpaanbod: Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk 
van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en 
geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden 
die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van 
hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. 
Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De 
stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: 

- Een christelijke leefgemeenschap 
- Individuele geestelijke begeleiding door professionele 

begeleiders 
- Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte 
- Advies m.b.t. nazorg 
- Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente  

Opnamecriteria: Afstand moeten nemen van thuissituatie. 
Zelfstandig kunnen omgaan met de vrijheid en deel kunnen 
nemen aan het programma. 
In staat om in een groep van twintig gasten te functioneren. 
De diversiteit aan geestelijke beleving bij andere gasten en de 
verscheidenheid in aanpak en middelen kunnen respecteren. 

Contra-indicaties: Wanneer iemand hulp vraagt in verband met psychiatrische 
problematiek is de Herberg niet de juiste plaats. 

Capaciteit en verblijfsduur: Onderscheid dient gemaakt te worden tussen Herberggasten en 
retraitegasten: 
Herberggasten: capaciteit = 18 plaatsen; verblijf is tenminste 3 
weken, in de regel 6 weken. 
Retraitegasten: capaciteit = 5 plaatsen; verblijf van maandag tot 
en met vrijdag. 
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16.6 DE HOOP  

 

naam: Stichting De Hoop 

adres Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht 

telefoon: 078-6111222 

fax: 078-6111110 

e-mail: info@dehoop.org 

internet: www.dehoop.org 

  

  

Grondslag: Stichting De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische 
hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en 
volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, 
psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop 
re-integratietrajecten en heeft zij preventieprojecten voor 
kinderen, tieners en ouders. 

Doelstelling:  

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur:  

Subsidie: Deels vanuit de overheid en deels afhankelijk van giften. 

 

mailto:info@dehoop.org
http://www.dehoop.org/
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16.7 DE SCHUTSHAVEN  

 

naam: De Schutshaven 

adres: Merellaan 155, 2903 GC Capelle aan de IJssel 

telefoon: 010-4427178 

e-mail: info@schutshaven.nl 

internet: www.schutshaven.nl 

bankrekeningnummer: 7996476 

  

  

Grondslag: Gods Woord en de drie Formulieren van enigheid 

Doelstelling: De doelstelling van Schutshaven, conform artikel 2 van de 
statuten, is: ‘om, uitgaande van de christelijke levensvisie, de 
terminale zorgverlening in Rotterdam en omstreken doelmatig 
gestalte te geven en uit te bouwen, daaraan bekendheid te geven 
en de deskundigheid terzake te bevorderen. 
Onder ‘terminale zorgverlening’ wordt verstaan de alomvattende 
geestelijke, palliatief-medische, verpleegkundige en sociale 
zorgverlening aan de patiënt in zijn laatste levensfase en de 
daarbij behorende zorgverlening aan zijn naast-bestaanden. 
Deze zorgverlening kan geschieden door middel van ‘thuiszorg’ 
zowel door opname in een hospice of in en onder een ander beleid 
en verantwoordelijkheid functionerende afdeling in een ziekenhuis 
of verpleeginrichting, of een combinatie daarvan. 
Bovendien kan bemiddeld worden in consultaties en kan 
hulpverlening per telefoon worden aangeboden. 
Bij die zorgverlening dient ervan te worden uitgegaan dat het 
leven van ieder mens een unieke gave Gods is, die men tot het eind 
toe moet eerbiedigen. Opzettelijke levensbeëindiging van de 
patiënt is uitgesloten. 
Bekendheid wordt ondermeer gezocht door het geven van 
mondelinge en schriftelijke voorlichting, zoals door het uitgeven 
van vouwbladen en brochures alsmede door het plaatsen van 
advertenties. 
Bevordering van deskundigheid terzake wordt nagestreefd door 
middel van het geven van cursussen aan personen die in de 
praktijk werkzaam zijn, zowel in Nederland als daarbuiten, 
alsmede door eigen wetenschappelijk onderzoek.’ 

Werkgebied: In beginsel Rotterdam en omgeving, maar in de afgelopen jaren ook 
landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Ger. Gem., Oud Ger. Gem. en PKN, waarbij de bestuursleden op 
persoonlijke titel in het bestuur zitten. 
 

Subsidie: Geen. 

mailto:info@schutshaven.nl
http://www.schutshaven.nl/
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16.8 DORCAS HULP 

 

naam: Dorcas Hulp 

adres: Postbus 112, 1619 ZG Andijk 
Bedrijvenweg 3, Andijk 

telefoon: 0228-595900 

fax: 0228-592787 

e-mail: info@dorcas.nl 

internet: www.dorcas.nl 

bankrekeningnummer: 2500 

  

  

Grondslag: Christelijk 

Doelstelling: Het verlenen van materiële hulp aan de individuele mens in nood. 
Mission Statement: Dorcas Hulp Nederland is een christelijke 
hulporganisatie, die zich ten doel stelt de opdracht van Jezus 
Christus te vervullen om te zorgen voor de armen en verdrukten 
(Mattheüs 25:31-46), ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke 
overtuiging. Dorcas ondersteunt lokale kerken en christelijke 
organisaties, zodat zij in staat worden gesteld de liefde van Christus 
in praktijk te brengen. Bij het verwezenlijken van deze opdracht richt 
Dorcas zich op de verzelfstandiging van de doelgroep door het 
ondersteunen van ontwikkelingsprojecten. Dorcas geeft tevens 
sociale hulp en biedt noodhulp aan slachtoffers van rampen en 
oorlogen. Daarnaast wil Dorcas kerken wereldwijd bewust maken 
van hun verantwoordelijkheid om zich daadwerkelijk in te zetten 
voor de mens in nood. 

Werkgebied: Oost-Europa en Afrika. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Zie website onder Wat is Dorcas? Organisatie, Bestuur. 

Subsidie: Dorcas ontvangt voor sommige projecten overheidssubsidie, vaak in 
samenwerking met bijvoorbeeld Woord en Daad en Icco. Meer 
informatie op http://www.dorcas.nl/content/72/39/72 

mailto:info@dorcas.nl
http://www.dorcas.nl/
http://www.dorcas.nl/content/72/39/72
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16.9 FRIEDENSSTIMME 

 

naam: Friedensstimme 

adres: Postbus 15, 2800 AA Gouda 
Kampenringweg 21, 2803 PE Gouda 

telefoon: 0182-538544 

fax: 0182-572582 

e-mail: info@friedensstimme.nl 

internet: www.friedensstimme.nl 

bankrekeningnummer: 4132332 

 32.24.32.588 

  

  

Grondslag: Het onaantastbaar Woord van God volgens 2 Petrus 1: 21 

Doelstelling: Ondersteuning van Evangelisatie en Bijbelverspreiding in de 
voormalige Sovjet-Unie. Aandacht voor geloofsvervolging in ons 
werkgebied 

Werkgebied: De landen van de voormalige Sovjet-Unie, met een accent op de 
poolgebieden, Siberië, Centraal-Azië en de landen van de Kaukasus. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

 Bestuur: Christelijke Gereformeerde Kerk (1) 
Gereformeerde Gemeente (2) 
Hersteld Hervormde Kerk (2) 
Hervormde gemeente binnen de PKN (1) 
Bestuursleden hebben op persoonlijke titel zitting in het bestuur van 
Friedensstimme. 

Directie: Gereformeerde Gemeenten. 

Subsidie: Friedensstimme ontvangt geen subsidie in de vorm van financiële 
middelen. Wel ontvangt zij subsidie in de vorm van Bijbels en lectuur 
via de Gereformeerde Bijbelstichting (Leerdam) en de Trinitarian 
Bible Society (Londen). 

Samenwerking: In verband met de ondersteuning van evangelisatie is er al geruime 
tijd en op dit moment een vorm van samenwerking 
met/ondersteuning door Deputaten Zending van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en de Zending der Gereformeerde 
Gemeenten. 

 

mailto:info@friedensstimme.nl
http://www.friedensstimme.nl/
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16.10 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

16.10.1 VERENIGING “EEN HANDREIKING” 

 

naam: Vereniging “een handreiking” 

adres: n.v.t. 

postadres: Postbus 80, 7950 AB Staphorst 

telefoon: 0522-465458 

fax: n.v.t. 

e-mail: info@eenhandreiking.nl 

internet: www.eenhandreiking.nl 

bankrekeningnummer: 3315.29.599 

  

  

Grondslag: De Bijbel, waarbij de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven 
worden. 

Doelstelling: Het geven van een handreiking aan familieleden en andere 
betrokkenen van psychisch zieken. 
De vereniging wil 
- onderlinge contacten bevorderen. 
- advies en voorlichting geven. 
- belangen behartigen. 
De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en 
andere professionele behandelingen. 

Activiteiten: In verschillende plaatsen worden regelmatig regioavonden 
gehouden. Een spreker leidt een onderwerp in, waarna met elkaar 
verder wordt gesproken. Daarnaast is er voldoende gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. Verder wordt er jaarlijks een landelijke 
ontmoetingsdag gehouden. 

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur bestaat momenteel uit 
leden die behoren tot de 

Gereformeerde Gemeenten 
Hersteld Hervormde Kerk 
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 

Raad van Toezicht: n.v.t.  

Subsidie: De vereniging ontvangt haar inkomsten uit lidmaatschapsgelden, 
donaties en collecten. 

 

mailto:info@eenhandreiking.nl
http://www.eenhandreiking.nl/
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16.10.2 JEMIMA 

 

naam: Stichting Jemima 

adres: Molenweg 9, 1871 CD Schoorl 

postadres: Molenweg 9, 1871 CD Schoorl 

telefoon: 072-5093954 

fax: n.v.t. 

e-mail: info@jemima.nl 

internet: www.jemima.nl 

bankrekeningnummer: 36.75.07.560 

  

  

Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Behandeling en begeleiding aan mensen met ernstige psychosociale 
of psychiatrische problemen. 

Activiteiten: Jemima biedt huisvesting, dagbesteding en gezinszorg aan kinderen 
en volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking nabij 
Bethlehem op de Westbank te Israel. Dit gebeurt door Arabische 
christenen ondersteund door enkele vrijwilligers vanuit Nederland 
en omliggende europese landen. 

Werkgebied: Israel. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur: Christelijk gereformeerde kerken 

Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
Protestantse Kerk in Nederland 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Hersteld Hervormde Kerk 

Subsidie: De zorg van Stichting Jemima wordt bekostigd vanuit donateurs, 
eenmalige giften, projectfondsen, kerkelijke collectes en 
organisaties 
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16.11 GEVANGENENZORG NEDERLAND 

 

naam: Gevangenenzorg Nederland 

adres: Postbus 773, 2700 AT Zoetermeer 

telefoon: 079-3310568 

fax: 079-3310945 

e-mail: info@gevangenenzorg.nl 

internet: www.gevangenenzorg.nl 

bankrekeningnummer: 6391416 

  

  

Grondslag: De stichting aanvaardt de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Hierbij 
wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofbelijdenis van 
Nicea onderschreven. Gevangenenzorg Nederland wil een 
organisatie zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn 
familie op grond van de overtuiging dat de barmhartigheid van God 
in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de 
gevangenis (Mat. 25:36 en Hebr. 13:3). De stichting heeft als pay-off 
‘geloof in herstel’, dat haar grondslag vindt in de barmhartigheid van 
God zoals dat verwoord staat in Jesaja 42:3, waar het logo ook naar 
verwijst. 

Doelstelling: Het doel van Stichting Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen 
en hun familie te ondersteunen tijdens het verblijf in de gevangenis 
en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving, 
arbeidssituatie en in de maatschappij als geheel. Vervolgens om 
gevangenen en hun familie te ondersteunen in het vinden van 
nieuwe wegen voor zingeving en levensstijl die recidive voorkomen. 
En voorts behoort tot het doel al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Werkgebied: Gevangenissen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken in heel Nederland 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Op persoonlijke titel: Hervormde Kerk, baptistengemeente, 
Nederlands Gereformeerde Kerk. 

Raad van Toezicht en Advies: Op persoonlijke titel: Gereformeerde Gemeente, Hervormde Kerk, 
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. 

Subsidie: Overheidssubsidie bedraagt 20% van de totale inkomsten. Overige 
inkomsten komen uit particuliere donateurs, kerken en bedrijven. 

 

mailto:info@gevangenenzorg.nl
http://www.gevangenenzorg.nl/
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16.12 HOE 

 

naam: Hulp Oost-Europa 

(Bezoek/correspondentie)adres: Wattstraat 2, 3771 AG Barneveld 
Postbus 455; 3770 AL Barneveld 

telefoon: 0342-420554 

fax: 0342-420553 

e-mail: info@hulpoosteuropa.nl 

internet: www.hulpoosteuropa.nl 

bankrekeningnummer: 8887 

  

  

Grondslag: De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag 
voor leer en leven, opgevat in de zin van de drie Formulieren van 
enigheid, vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht, 
gehouden in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd 
negentien. 

Doelstelling: De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan het werk van 
kerken (in hun plaatselijke gemeenten) en verwante christelijke 
organisaties in Oost Europa, teneinde deze in staat te stellen om 
gestalte te geven aan hun Bijbelse roeping inzake gemeenteopbouw 
en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige 
toerusting.  
De stichting doet dit werk in gedeelde verantwoordelijkheid met 
genoemde partners. 

Werkgebied: Midden – en Oost Europa en Balkan.  
De contacten met de Hongaarssprekende kerken in Slowakije, 
Oekraïne, Roemenië, Servië, Kroatië en Hongarije. Tevens zijn er 
contacten met de Evangelische kerk in Polen en Roemenië 
(Boekarest). In Bosnië en Kroatië heeft de stichting contacten met 
Baptisten kerken. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Protestantse Kerk in Nederland; Christelijke Gereformeerde 
kerken in Nederland. 

Raad van Toezicht: Protestantse Kerk in Nederland. 

Subsidie: De stichting ontvangt geen subsidies. Voor de inkomsten 
afhankelijk van particuliere giften en giften van 
kerken/gemeenten. 

 

mailto:info@hulpoosteuropa.nl
http://www.hulpoosteuropa.nl/
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16.13 HUDSON TAYLOR STICHTING 

 
naam: Hudson Taylor Stichting 

adres: De Spijnderstoren 13, 3912 AW Rhenen 

telefoon: 06-20013173 

e-mail: jjschipaanboord@planet.nl 

internet: www.hudsontaylor.nl 

bankrekeningnummer: 3473.76.029 

  

  

Grondslag: Gods Woord en de belijdenisgeschriften 

Doelstelling: Verlenen van hulp in noodsituaties; verspreiden van Bijbels en 
bijbelse lectuur; bevorderen van zendings- en 
evangelisatieactiviteiten; bevorderen van christelijk onderwijs. 

Werkgebied: China; t.b.v. de ondergrondse kerk (huisgemeenten). 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Gereformeerde Gemeenten. 

Algemeen secretaris: Gereformeerde Gemeenten. 

Subsidie: Geen. 

Comité van aanbeveling: Interkerkelijk. 

mailto:jjschipaanboord@planet.nl
http://www.hudsontaylor.nl/


DEEL V  SPECIFIEKE DIACONALE AANDACHTSVELDEN 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 82 

16.14 IN DE KNOP GEBROKEN 

 
naam: In de knop gebroken 

adres: p/a Beetwortelweg 19, 3263 EA Oud-Beijerland 

telefoon: 06-49499499 

e-mail: info@indeknopgebroken.nl 

internet: www.indeknopgebroken.nl 

bankrekeningnummer: 102574871 t.n.v. vereniging ‘In de knop gebroken’ Terwolde de 
Vecht 

  

  

Grondslag: De vereniging heeft als grondslag Gods Woord, zoals beleden wordt 
in de drie Formulieren van enigheid van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, naar de Dordtse Synode van zestienhonderd achttien 
(1618) en zestienhonderd negentien (1619). 

Doelstelling: Het doel van de vereniging is: 
a. het bevorderen van contacten tussen ouders bij wie tijdens 

de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn 
overleden; 

b. het steun verlenen aan ouders waarvan tijdens de 
zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn 
overleden; 

c. het geven van voorlichting inzake het verlies van kinderen 
tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte aan leden en 
niet-leden; 

d. het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op 
rouwverwerking bij overlijden van kind(eren) tijdens de 
zwangerschap of kort na de geboorte. 

Werkgebied: Landelijk 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: De bestuursleden zijn allen lid op persoonlijke titel en lid van de 
Gereformeerde Gemeenten; dit is echter geen eis om in het 
bestuur zitting te kunnen hebben. Ook andere personen die lid zijn 
van een ander kerkverband maar die de grondslag van de 
vereniging onderschrijven, kunnen bij bestuurswijziging in het 
bestuur zitting nemen  

Algemeen secretaris:  

Subsidie: Geen overheidssubsidie (alleen giften, donateurs en 
lidmaatschapsgeld) 

Comité van aanbeveling:  

mailto:info@indeknopgebroken.nl
http://www.indeknopgebroken.nl/
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16.15 KIMON 

 
naam: Kimon 

adres: Menkemaborg 55, 8226 TB Lelystad 

telefoon: 06-53278904 

e-mail: cmoerman@kimon.nl of info@kimon.nl 

internet: www.kimon.nl 

bankrekeningnummer: 6849217 

 4005.98.698 

  

  

Grondslag: Gods Woord en de drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Evangelisatie en hulpverlening aan kinderen wereldwijd. 

Werkgebied: Mondiaal. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: PKN, Geref. Gemeente (vacatures zo mogelijk HHK, CGK, Ger. 
Gem. in Ned of Oud Ger. Gem.). 

Raad van Advies: N.v.t.  
Comité van aanbeveling: Ger. Gemeente, PKN, HHK, CGK, Oud 
Ger. Gem.  

Subsidie: Geen overheidssubsidies. 

 

mailto:info@kimon.nl
http://www.kimon.nl/


DEEL V  SPECIFIEKE DIACONALE AANDACHTSVELDEN 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 84 

 

16.16 KOEH 

 
naam: Stichting Kom Over En Help 

adres: Watergoorweg 75-a, Nijkerk 
Postbus 138, 3860 AC Nijkerk 

telefoon: 033-2463208 

fax: 033-2462807 

e-mail: info@komoverenhelp.nl 

internet: www.komoverenhelp.nl 

bankrekeningnummer: 3535181 

 1610.04.555 

  

  

Grondslag: De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als het Woord van God. Zij 
stelt zich op de in dat Woord geopenbaarde waarheden en 
beginselen, overeenkomstig de drie Formulieren van enigheid, zoals 
deze zijn vastgesteld in de nationale synode, gehouden te Dordrecht 
in de jaren 1618/1619. 

Doelstelling: Kom over en help is momenteel bezig met een strategische 
heroriëntatie (zie hiervoor ook het jaarverslag 2008 op onze 
website). De onderstaande visie, missie en kernwaarden vormen 
onderdeel van het nieuwe beleid dat per januari 2010 gevoerd zal 
worden. De visie, missie en kernwaarden vormen de basis van het 
handelen van Kom over en help. 
 
Visie 
De Bijbel is het Woord van God en daarom voor Kom over en help de 
inspiratiebron en norm  voor al haar handelen. Op grond hiervan 
weet ze zich van harte gedreven inhoud te geven aan de Bijbelse 
opdracht het geestelijke en lichamelijke welzijn van de armen, wezen 
en verdrukten te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de 
komst van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in deze wereld. 
 
Missie 
Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en 
Eurazië dienen  vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en 
recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.  
 
Kernwaarden 
Betrokkenheid vanuit verbondenheid 
Kom over en help heeft vanuit haar geschiedenis een sterke 
geestelijke verbondenheid met  de christenen en kerken die geleden 
hebben en nog lijden onder de gevolgen van het communisme. Deze 
verbondenheid leidt tot blijvende betrokkenheid bij hen en bij hun 
samenleving. 
 
De gehéle mens  
Kom over en help ziet het welzijn van de mens vanuit het holistische 

mailto:info@komoverenhelp.nl
http://www.komoverenhelp.nl/
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perspectief dat de mens in harmonie leeft in zijn relatie met God, zijn 
naaste, de schepping en zichzelf. 
 
Oog voor kwetsbare naaste 
Kom over en help richt zich primair op kwetsbare groepen. Zij focust 
daarbinnen op kinderen en families, omdat door armoede en 
ontwrichting veel kinderen niet kunnen opgroeien en zich niet 
kunnen ontwikkelen in de veiligheid van een stabiel en waarde(n)vol 
gezin. 
 
Barmhartigheid  
Kom over en help ziet het als haar roeping om in bewogenheid haar 
kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië te dienen, in navolging 
van Christus die met innerlijke ontferming en bewogenheid omzag 
naar de mens in zijn geestelijke en lichamelijke noden. 
 
Recht  
Zoals de Bijbel in het Oude Testament richtlijnen geeft voor de 
ordening van het maatschappelijke leven waarin de armen rechten 
hebben en zoals Christus opkwam voor de armen en verdrukten zo 
wil Kom over en help een stem geven aan hen die niet gehoord 
worden en geen helper hebben. 
 
Partnerschap 
Partnerschap betekent voor Kom over en help om samen met lokale 
partners, op basis van gedeelde christelijke visie en uitgaande van 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid, inhoud te geven aan 
armoedebestrijding. 
 
Betrouwbaar en professioneel 
Kom over en help wil een betrouwbare en professionele organisatie 
zijn. Zij is dan ook aanspreekbaar op een verantwoorde besteding 
van middelen, op transparantie in beleid en uitvoering en op de 
bereidheid te leren van ervaringen. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van Kom over en help zijn kinderen en families in Oost-
Europa en Eurazië. De algemene doelstelling is: ‘Kinderen en families 
hebben een mens- en volwaardig leven’. Hierin is zowel het 
geestelijke als het materiële aspect begrepen. Met een vol(waardig) 
leven wordt bedoeld een leven dat in goede verhouding staat tot 
God, mens en schepping.  
 
Strategische doelen 
Kom over en help ziet drie terreinen van interventie die gericht zijn 
op de reeds genoemde doelstelling: ‘Kinderen en families hebben 
een mens- en volwaardig leven’. 
1. Bevorderen van toegang tot basisvoorzieningen: dagelijkse 

behoeften, minimale gezondheidszorg, onderwijs; 
2. Bevorderen van maatschappelijke acceptatie van kwetsbare 
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kinderen en gezinnen; 
 
Binnen de drie bovengenoemde thema’s heeft Kom over en help de 
volgende strategische doelstellingen: 

a. armoede bestrijding 
b. ontwikkeling middenveld 
c. lobby en advocacy 

3. Capaciteitsversterking 
 
Tegelijkertijd richt Kom over en help zich ook op bewustwording en 
draagvlakversterking in Nederland. Hieronder wordt verstaan het 
informeren van de achterban over de armoedeproblematiek in Oost-
Europa en Eurazië en hen actief hierbij betrekken. Evenals 
informatieverstrekking over het kerkelijk en maatschappelijk leven in 
Oost-Europa en Eurazië. 

Werkgebied: Het werkgebied omvat de volgende landen in Oost-Europa en 
Eurazië: Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne, 
Roemenië en Servië. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: De bestuursleden zijn afkomstig uit de volgende 
kerkgenootschappen: Gereformeerde Gemeenten, Christelijke 
Gereformeerde Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en Protestantse 
Kerk in Nederland. 
Daarnaast heeft Kom over en help een comité van aanbeveling. 
De leden hiervan zijn, evenals de bestuursleden, afkomstig uit 
bovengenoemde kerkgenootschappen. 

Subsidie:  

Overig: Samenwerkingsverbanden: 
- Kom over en help is lid van Prisma 
(http://www.prismaweb.org/algemeen/). 
- In Albanië wordt er samengewerkt met de Zending 
Gereformeerde Gemeenten (ZGG). 
- Ook werkt Kom over en help samen met haar zusterorganisatie 
Come Over And Help (COAH) uit Canada en Noord-Amerika. 
- Met Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) vindt er op bestuurlijk 
niveau overleg plaats. 
 
CBF en ANBI: 
Kom over en help heeft het CBF-keurmerk en is ANBI 
gecertificeerd. 

 

http://www.prismaweb.org/algemeen/
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16.17 KURIA 

 
naam: Stichting Kuria 

adres: Valeriusplein 6, 1075 BG Amsterdam 

telefoon: 020-6790797 

fax: 020-6727220 

e-mail: info@kuria.nl 

internet: www.kuria.nl 

bankrekeningnummer: 44.59.65.495 

  

  

Grondslag: De Bijbel, het Woord van God. 

Doelstelling: Het bieden van christelijke gastvrijheid en deskundige palliatieve 
terminale zorg aan mensen in de laatste levensfase in het hospice. 
Ook buddyzorg aan ongeneeslijk zieken thuis. 

Werkgebied: Amsterdam/Diemen 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Raad van Toezicht: GG, CGK, NGK, PKN, GKV 

Subsidie: Gedeeltelijk AWBZ 

Opmerkingen: Het hospice biedt plaats aan tien bewoners, elke bewoner heeft 
een eigen kamer en mag eigen spullen meebrengen. Voor 
aanmelding bij het hospice geldt een korte levensverwachting; 
namelijk drie maanden.  
Het hospice werkt samen met het Vumc en vele andere 
organisaties die betrokken zijn in dit werkgebied. 
De exploitatie van het hospice wordt gedeeltelijk gefinancierd 
vanuit reguliere middelen en is verder afhankelijk van giften en 
donaties van particulieren, kerken en fondsen. 

 

mailto:info@kuria.nl
http://www.kuria.nl/
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16.18 MAF 

 

naam: Mission Aviation Fellowship 

adres: Van Leeuwenhoekstraat 20-1, Harderwijk 

telefoon: 0341-564488 

fax: 0341-560587 

e-mail: info@maf.nl 

internet: www.maf.nl 

bankrekeningnummer: 55.83.45.808 

  

  

Grondslag: Als grondslag van haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als 
het onfeilbare Woord van God. De opdracht voor haar arbeid staat in 
het ‘zendingsbevel’: Mattheus 29: 19. 

Doelstelling: Het doel van de stichting is conform haar grondslag de 
zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische 
dienstverlening aan zendingsorganisaties, kerken, 
hulpverleningsorganisaties en anderen. 

Werkgebied: Die gebieden wereldwijd waar het niet of nauwelijks mogelijk is te 
komen, anders dan met een vliegtuig.  

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Aangezien MAF wereldwijd een interkerkelijke organisatie is, zijn 
de leden op persoonlijke titel lid van het bestuur, waarbij wordt 
getracht een evenwicht te houden tussen reformatorisch en 
evangelisch.  

mailto:info@maf.nl
http://www.maf.nl/
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16.19 NPV 

 

adres: Kerkewijk 115 

telefoon: 0318-547888 

fax: 0318-547899 

e-mail: info@npvzorg.nl 

internet: www.npvzorg.nl 

bankrekeningnummer: 36.51.44.320 

Aanvullende informatie: De NPV wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

    

Grondslag: Algemeen christelijk 

Doelstelling: De NPV werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. 
Ons uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, 
ongeacht de levensfase of kwaliteit van leven. Ongeboren of 
hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn! 

Werkgebied: Landelijk 

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: De NPV vertegenwoordigd heel christelijk NL. 

College of Raad van Bestuur: N.v.t. 

Raad van Toezicht: N.v.t. 

Raad van Advies: N.v.t. 

Subsidie: Ja 
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16.20 ONTMOETING 

 

naam: Stichting Ontmoeting 

adres: Randhoeve 223, 3995 GA Houten 

telefoon: 030-6354090 

fax: 030-6354099 

e-mail: info@ontmoeting.org 

internet: www.ontmoeting.org 

bankrekeningnummer: 3876.69.140 

  

  

Grondslag: De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals daarvan 
belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. De stichting onderschrijft 
onvoorwaardelijk de drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn 
vastgelegd in de Nationale Synode te Dordrecht, welke is gehouden 
in de jaren 1618 en 1619. De stichting en de van haar uitgaande 
tehuizen maken gebruik van de Statenvertaling. 

Doelstelling: 1. De stichting heeft ten doel (overeenkomstig haar grondslag): a. 
Het op basis van christelijke naastenliefde bieden van 
professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de 
behoeften en mogelijkheden van de cliënt; b. Het verrichten van 
verdere handelingen, die met de doelstelling zoals verwoord 
onder sub a van dit artikellid in de ruimste zin verbandhouden of 
daartoe bevorderlijk zijn. 

2. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Werkgebied: Dak- en thuislozen, maatschappelijke opvang. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur: Directeur-bestuurder: Gereformeerde Gemeente. 

Raad van Toezicht: De leden hebben zitting op persoonlijke titel: 2 PKN-Hervormd, 2 
Gereformeerde Gemeenten, 1 Christelijke Gereformeerde Kerk, 1 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

Raad van Advies: De leden hebben zitting op persoonlijke titel: PKN-Hervormd, 
Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, 
Oud Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland. 

Subsidie: Van het ministerie van Justitie, VWS, gemeente Rotterdam en 
diverse plaatselijke gemeenten, fondsen zoals het Oranjefonds. 

 
 

mailto:info@ontmoeting.org
http://www.ontmoeting.org/
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16.21 RMU 

 

naam: Reformatorische Maatschappelijke Unie 

adres: Plesmanstraat 68, Veenendaal 
Postbus 900, 3900 AX, Veenendaal 

telefoon: 0318-543030 

fax: 0318-542522 

e-mail: info@rmu.org 

internet: www.rmu.org 

bankrekeningnummer: 68.62.89.129 

  

  

Grondslag: Gods Woord en de daarop gebaseerde drie Formulieren van enigheid 

Doelstelling: 1. de bezinning van haar leden ten aanzien van een Bijbels 
Reformatorisch visie op ieders maatschappelijke functie te 
bevorderen; 

2. de samenwerking te bevorderen tussen werkgevers, 
werknemers, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep, 
die begeren te leven en te werken overeenkomstig de beginselen 
van Gods Woord; 

3. hulp te verlenen aan leden of groepen van leden, die als gevolg 
van een Bijbelsprincipiële stellingname of anderszins bij de 
uitoefening van hun beroep in noodsituatie komen te verkeren;  

4. het behartigen van de sociale en economische belangen van haar 
leden, waaronder mede is te verstaan het deelnemen aan het 
afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het doen 
verbindend verklaren daarvan. 

Werkgebied: De RMU handelt namens de gereformeerde gezindte ten behoeve 
van de gehele maatschappij. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten. 

Raad van Toezicht: Ger. Gem. (4 leden), Christelijke Gereformeerde Kerk (1 lid) 
Gereformeerde Bond binnen de PKN (1 lid). 

Subsidie: De RMU ontvangt geen subsidie. 

Opmerkingen: 1. De RMU beschikt over veel kennis op het terrein van arbeid 
en beroep. In voorkomende gevallen kan de diaconie hulp 
van de RMU inroepen om gemeenteleden te helpen die – 
door ontslag of anderszins – problemen ervaren op het werk. 
Een niet-lid kan wel onze hulp inroepen maar dient dan 
tevens lid te worden. 

2. De RMU kan lezingen verzorgen of een bijdrage leveren aan 
bezinningsavonden rondom arbeid & beroep. 

 
 

mailto:info@rmu.org
http://www.rmu.org/
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16.22 SAMEN ALLEEN 

 

naam: Samen Alleen, christelijke vereniging voor jonge weduwen en 
weduwnaars tot 60 jaar 

adres: Zie website 

postadres:  

telefoon: Zie website 

fax:  

e-mail: contact@samenalleen.nl 

internet: www.samenalleen.nl  

bankrekeningnummer: 3733.61.742 

  

  

Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Het bieden van lotgenotencontact aan jonge weduwen en 
weduwnaars tot 60 jaar. 

Activiteiten: Regelmatig worden er ontspannende activiteiten georganiseerd. Er 
wordt met elkaar gewandeld, gefietst of een bezoek aan een stad, 
museum gebracht. 
Daarnaast zijn er bijeenkomsten rond een thema. Een deskundige 
spreker houdt een lezing. Daarna delen de leden met elkaar 
ervaringen over het thema.  
Er is o.a. gesproken over Rouwverwerking, Rouw in de Bijbel en 
Juridische aspecten na het overlijden van je partner. 
De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op de website. 

Werkgebied: Landelijk. 
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16.23 SCHUILPLAATS 

 

naam: Stichting Schuilplaats 

adres: Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal 

telefoon: 0318-526123 

fax: 0318-553477 

e-mail: info@stichtingschuilplaats.nl 

internet: www.stichtingschuilplaats.nl 

bankrekeningnummer: 3933.11.988 

 1341400 

  

  

Grondslag: De stichting is opgericht in 1980. Als grondslag heeft zij de Heilige 
Schrift, die erkent zij als het onfeilbare Woord van God. Ook 
aanvaardt zij de drie Formulieren van enigheid. Het doel van de 
stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale 
nood verkeren. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor 
predikanten, ouderlingen en diakenen. 

Doelstelling: Stichting Schuilplaats is een landelijk werkende, interkerkelijke 
instelling voor bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op 
maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de 
Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de 
medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) 
perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn 
vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. 

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: - 

 
 

mailto:info@stichtingschuilplaats.nl
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16.24 SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG 

 

naam: SGJ Christelijke Jeugdzorg 

adres: Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort 

telefoon: 033-4226900 

fax: 033-4226901 

e-mail: secretariaat@sgj.nl 

internet: www.sgj.nl 

bankrekeningnummer: 7228203 

  

  

Grondslag: Heilige Schrift en drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Bieden van jeugdzorg en jeugdbescherming jeugdigen en hun 
gezinnen. 

Werkgebied: Nederland. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur:  

College of Raad van Bestuur: Z.B. (Bart) Nitrauw MLD 

Raad van Toezicht:  CGK, PKN-GB, GG, GKV 

Subsidie: Alle activiteiten zijn gesubsidieerd. 

 SGJ werkt nauw samen met De Vluchtheuvel, Eleos en met het 
reformatorisch en gereformeerd onderwijs.  

 

mailto:secretariaat@sgj.nl
http://www.sgj.nl/
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STICHTING HET ERFDEEL EXPLOITEERT EEN LEEVBOERDERIJ.  

 

naam: Stichting Het Erfdeel  

adres: Werkensedijk 45, 4251PR, Werkendam  

telefoon: 0183 – 51 06 58  

fax: n.v.t. 

e-mail: info@leevboerderijheterfdeel.nl 

internet: http://www.leevboerderijheterfdeel.nl 

bankrekeningnummer: Stichting Het Erfdeel, zorg en begeleiding.  
Bankrekeningnummer is 1638.49.021.  
Onze stichting heeft de ANBI status. Dit betekent dat u uw gift mag 
aftrekken voor de inkomstenbelasting. 

  

  

Grondslag: Als grondslag wil de stichting zich baseren op Gods onfeilbare Woord 
en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften.  Vanuit Zijn 
liefdesgebod in de Bijbel voelen we ons gedreven om in 
afhankelijkheid en navolging van Christus ons in te zetten voor onze 
naaste en hen bij te staan tot eer van God. Onze intentie en 
handelen ligt ten diepste in ‘God liefhebben boven alles en onze 
naaste als onszelf’ 

Doelstelling: Stichting Het Erfdeel wil vanuit diaconaal perspectief 
onvoorwaardelijk hulp bieden aan kwetsbare jongeren (18-26 jaar 
oud) Deze jongeren hebben te maken met gedragsproblemen, 
problemen op het gebied van identiteit en eenzaamheid, of een 
instabiele thuissituatie. Zij verdienen een kans om hun leven op de 
rails te zetten. De hulp voor deze jongeren is schaars in Nederland. 

Visie:  We willen als mens naast de ander staan. Op basis van 
gelijkwaardigheid proberen we hulp te bieden en vertrouwen op te 
bouwen met onze gasten. Met onze hulp willen we verder afglijden 
voorkomen en de huidige leefsituatie stabiliseren en/of verbeteren. 
Daarom stimuleren en motiveren we onze gasten om hen op eigen 
niveau een zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. 
Stichting het Erfdeel streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te 
maken van hulpverlening en wil uitstroom naar een regulier leven zo 
veel mogelijk bevorderen.  

Wat doen we:  De Leevboerderij is er voor jongvolwassenen die om wat voor een 

reden dan ook niet thuis kunnen wonen en/of nog niet toe zijn aan 

zelfstandig wonen. Dan kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. 

Dat steuntje, of zetje op weg naar zelfstandigheid willen wij je graag 

bieden.  

Als je bij ons komt wonen gaan we er vanuit dat je tenminste 24 uur 

dagbesteding hebt (werk, studie. dagbehandeling of 

vrijwilligerswerk). Wij bieden geen dagbesteding. 
 

Werkgebied: Landelijk. 

http://www.leevboerderijheterfdeel.nl/
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De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Ger. Gem., HHK, Chr. Ger. Herv. Bond. 

Raad van Advies: Ger. Gem., HHK, Chr. Ger. Herv. Bond. 

Subsidie: De kosten van de Leevboerderij worden deels vergoed door gasten, 
al dan niet met steun van de diaconieën van de gemeenten waaruit 
de gasten afkomstig zijn. Daarnaast ontvangt stichting Het Erfdeel 
bijdragen vanuit kerken, bedrijven, fondsen en particulieren. 
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16.25 SGV (STICHTING GEMOEDSBEZWAARDEN TEGEN VERZEKERINGEN) 

 

naam: SGV (Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen) 

adres secretaris: Joubertstraat 39, 2806 GA Gouda 

adres:  

telefoon: 0488-449154 

e-mail: sgv.secretariaat@kliksafe.nl  

e-mail voor vraagbaak: sgv.voorlichting@kliksafe.nl  

bankrekeningnummer: 12.13.07.301 

KvK nummer: 30217277 

  

Grondslag: Als grondslag van de stichting geldt Gods Woord – in de 
Statenvertaling – zijnde de onveranderlijke Waarheid, die wordt 
beleden in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn 
vastgelegd in de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 
1618/1619. 

Doelstelling: De Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen heeft ten 
doel de individuele en collectieve voorlichting aan, en 
belangenbehartiging van gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen. 

Activiteiten: De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: 
a. Tijdige voorlichting aan gemoedsbezwaarden over nieuwe 
ontwikkelingen. 
b. Het geven van individuele en collectieve voorlichting aan 
gemoedsbezwaarden. 
c. Het zijn van de “stem van de gemoedsbezwaarden” richting de 
overheid. 
d. Het onderhouden van contacten met ministerie(s), SGP en andere 
politieke partijen, Sociale Verzekeringsbanken, College voor 
Zorgverzekeringen, Belastingdienst en dergelijke instellingen. 
e. Het onderhouden van contacten met de in de stichting 
participerende kerken. 
f. Het streven naar kostenbesparing of –bewaking, eventueel in 
overleg met andere reformatorische organisaties die de belangen 
van gemoedsbezwarenden behartigen. 
g. Andere middelen die dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de 
stichting. 

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

In het bestuur participeren 
leden van de volgende kerken: 

Gereformeerde Gemeenten. 
Christelijke Gereformeerde Kerken. 
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
Hersteld Hervormde Kerk. 

Subsidie: Geen. De stichting verwerft de financiële middelen die nodig zijn 
om de doelstelling te kunnen realiseren onder meer door 
inkomsten uit donateursgelden, giften van kerken en 

mailto:sgv.secretariaat@kliksafe.nl
mailto:sgv.voorlichting@kliksafe.nl
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particulieren en gelden van bedrijven, erfstellingen en legaten. 
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16.26 STICHTING ISMAËL 

 

naam: Stichting Ismaël 

adres: Hoevelakenseweg 90, 3784 WJ Terschuur 

postadres: n.v.t. 

telefoon: 0342-462584 

fax: n.v.t. 

e-mail: secretariaat@stichting-ismael.nl 

internet: www.stichting-ismael.nl 

bankrekeningnummer: 3300.00.888 

  

  

Grondslag: De Bijbel en de daarop gegronde drie Formulieren van enigheid. 

Doelstelling: Uitgeven van Bijbels en christelijke lectuur in het Midden Oosten en 
het verlenen van diaconale hulp, indien mogelijk door tussenkomst 
van de plaatselijke kerken. 

Activiteiten: Via het netwerk van de presbyteriaanse uitgever Sami Yacoub in 
Cairo en de plaatselijke kerken is al heel wat christelijke lectuur 
verspreid in de landen Egypte, Sudan, Libanon, Israël, Syrië en Irak. 
De stichting gaat een actieve rol spelen bij het verlenen van hulp in 
het Midden Oosten.  

Werkgebied: Midden Oosten. 

 
De in het bestuur vertegenwoordigde kerken: 

  

Bestuur: Het initiatief is ontstaan bij leden van de Gereformeerde 
Gemeenten. Momenteel bestaat het bestuur uit 
vertegenwoordigers van de Gereformeerde Gemeenten.  
Het bestuur onderschrijft en praktiseert een interkerkelijk 
karakter. Bij mutaties van zittende bestuursleden of bij 
uitbreiding van het bestuur zullen andere denominaties 
betrokken worden. 

Middelen: De benodigde financiën van de stichting worden bijeengebracht 
door particulier initiatief. Belangrijke sponsoren: kerken, 
ondernemers en particulieren.  
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16.27 STICHTING PIT 

 

naam: Koninklijke PIT Pro Rege 

adres: Frankenlaan 38, 7312 TD Apeldoorn 

telefoon: 055-3554039 

fax:  

e-mail: info@pitprorege.nl 

internet: www.pitprorege.nl 

bankrekeningnummer: 386000 

  

  

Grondslag: Naar statuten Artikel 3, Grondslag en karakter: 
1. De grondslag en het karakter van de stichting zijn gebaseerd op de 
Bijbel als Gods Woord zoals dat mensen oproept tot de dienst aan 
God en de naaste. 
2.De stichting is een fondsenwervende instelling. 

Doelstelling: Welzijn (zorg en aandacht) voor (Nederlandse) militairen, veteranen 
en hun thuisfront. 

Werkgebied: Zorg en welzijn in het werk- en leefgebied van Nederlandse 
militairen; d.w.z. in Nederland en in buitenlandse oefen- en 
missiegebieden 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 
Sinds begin 2009 zijn de stichting Protestants Interkerkelijk 
Thuisfront en de vereniging Koninklijke Nederlandse Militaire 
Bond gefuseerd tot de stichting Koninklijke PIT Pro Rege. 
Koninklijke PIT Pro Rege is niet denominaal gebonden, maar 
betrekt bestuursleden (op persoonlijke titel) uit de breedte van 
protestants-christelijk Nederland. 
Het merendeel van de fondsen die wij werven wordt besteedt 
aan projecten bij onze zusterorganisatie Home-Base Support. 
Deze welzijnsorganisatie beheert ECHOS Homes (militaire 
tehuizen, waaronder de voormalige PMT's) en voert 
welzijnsondersteunende programma's uit, vaak in samenwerking 
met de Dienst Geestelijke Verzorging van Defensie.  

 

 

mailto:info@pitprorege.nl
http://www.pitprorege.nl/
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16.28 VAN DEN DOOL ZORG EN BEGELEIDING 

 
naam: Van den Dool Zorg & Begeleiding, organisatie voor thuiszorg 

adres: De Spiegel 15, 3341 CA Hendrik-Ido-Ambacht 

telefoon: 078-6822663 

fax: 078-6814733 

e-mail: info@vandendoolzorg.nl 

internet: www.vandendoolzorg.nl 

bankrekeningnummer: 4471380 

  

  

Grondslag: Protestants-Christelijk. 

Doelstelling: Leveren van kwalitatieve zorg en begeleiding thuis. 

Werkgebied: Regio Drechtsteden, Ridderkerk en Barendrecht (lokaal). 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur:  

Raad van Toezicht: Op persoonlijke titel, uit lokale kerkelijke achterban (Ger. Gem. 
en Ned. Herv. Bond). 

Subsidie: Geen. AWBZ/WMO/PGB en particuliere financiering. 

 

 

mailto:info@vandendoolzorg.nl
http://www.vandendoolzorg.nl/
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16.29 VOORKOM! 

 
naam: Stichting Voorkom! 

adres: Postbus 91, 3990 DB Houten 

telefoon: 030-6373144 

fax: 030-6340706 

e-mail: stichting@voorkom.nl 

internet: www.voorkom.nl 

bankrekeningnummer: 1609147 

 3298.23.299 

  

  

Grondslag: Het onaantastbare Woord van God als Richtsnoer voor al ons denken 
en handelen.  

Doelstelling: Door middel van preventieve voorlichting jongeren helpen weerbaar 
te zijn ten aanzien van verslavende middelen, zoals alcohol, drugs, 
gokken, roken en internetverslaving. Op jaarbasis verzorgt de 
Stichting Voorkom! ruim 4.250 preventielessen op zowel 
basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs. 
Daarnaast verzorgt ‘Voorkom!’ presentaties ten overstaan van 
plaatselijke diaconale verbanden, kerkelijke gemeenten, jeugd- en 
catechesegroepen, verenigingen, kringen etc. 

Werkgebied: Landelijk. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur: Al de bestuursleden zijn lid van en actief betrokken in een 
kerkelijke gemeente, waaronder de Gereformeerde Gemeenten. 

Subsidie: Vanuit diverse lokale kerken en gemeenten (o.a. behorend tot de 
Gereformeerde Gemeente) ontvangen wij bijdragen. 

 
 

mailto:stichting@voorkom.nl
http://www.voorkom.nl/
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16.30 WERKGROEP ‘OUDERS EN FAMILIE RONDOM MENSEN MET EEN ANDERE GEAARDHEID’ 

 

naam: Werkgroep ‘Ouders en familie rondom mensen met een andere 
geaardheid’ 

adres:  

Postadres secretaris: Kanaalstraat 147, 2161 JE Lisse 

telefoon: 06-40179695 

fax:  

e-mail: contact@oudersenfamilierondom.nl  

internet: www.oudersenfamilierondom.nl  

bankrekeningnummer: 1678.78.107 t.n.v. M. Last 

  

  

Grondslag: De Bijbel is het uitgangspunt voor ons spreken en denken over 
seksualiteit. 

Doelstelling: Mensen met elkaar in contact brengen, die met homofilie worden 
geconfronteerd. 

Activiteiten: Het regelmatig beleggen van bijeenkomsten op kleine schaal en in 
besloten kring, waarin betrokkenen met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen en ervaringen kunnen bespreken. Uitsluitend 
personen die zich hiervoor aanmelden, worden persoonlijk 
uitgenodigd. Deze bijeenkomsten worden geleid door een 
ambtsdrager, die lid is van de werkgroep. De ambtsdragers die in de 
werkgroep participiëren, hebben daarin op persoonlijke titel zitting 
genomen. 

Werkgebied: Landelijk. 

 

  

  

  

 

mailto:contact@oudersenfamilierondom.nl
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16.31 WOORD EN DAAD 

 

naam: Woord en Daad  

adres: Postbus 560, 4200 AN Gorinchem 
Spijksedijk 16e, 4207 GN Gorinchem 

telefoon: 0183-611800 

fax: 0183-611808 

e-mail: info@woordendaad.nl 

internet: www.woordendaad.nl 

bankrekeningnummer: 38.54.87.088 

  

  

Grondslag: De grondslag van onze instelling is christelijk. Wij werken vanuit 
verschillende kernwaarden: 
Medeverantwoordelijkheid; 
Medeschepsel; 
Mede-lijden; 
Rentmeesterschap; 
Onafhankelijk en samenwerken. 

Doelstelling: Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden 
in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we 
ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen wij 
een appel op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. 
Woord en Daad wil hierin een sterke en betrouwbare schakel zijn 
tussen u en de armen in ons werkgebied. 

Werkgebied: Azië: Bangladesh,De Filippijnen, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand 
Amerika: Colombia, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua 
Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Liberia, Oeganda, Sierra Leone, 
Tsjaad, Zambia, Zuid-Afrika. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

College of Raad van Bestuur:  

Raad van Toezicht:  

Subsidie: Woord en Daad hecht waarde aan de eigen identiteit. Om dit te 
waarborgen benutten wij de overheidsfondsen tot een maximum 
van 30 % van de totale inkomsten van Woord en Daad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@woordendaad.nl
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16.32 ZOA 

 
naam: Zuid Oost-Azië 

adres: Sleutelbloemstraat 8, 7322 AG Apeldoorn 

telefoon: 055-3663339 

fax: 055-3668799 

e-mail: info@zoa.nl 

internet: www.zoa.nl 

bankrekeningnummer: 387512012/giro 550 

  

  

Grondslag: In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen willen wij 
bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. Wij zien dit gebeuren als 
mensen weer vrede, recht en wederzijds vertrouwen ervaren en hun 
persoonlijke waardigheid en zelfvertrouwen hervinden. ZOA handelt 
naar en draagt bij aan het Bijbels perspectief van Gods koninkrijk, 
dat verzoening en herstel in volle glorie zal brengen. Intussen roept 
God ons op recht te doen en trouw te zijn aan de mensen die onze 
steun nodig hebben.  

Doelstelling: ZOA-Vluchtelingenzorg ondersteunt mensen die lijden als gevolg van 
een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun leven 
opnieuw op te bouwen. Wij doen een beroep op onze achterban en 
partners, in het Noorden en in het Zuiden, om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en betrokken te raken. Wij bieden 
een maximale toegevoegde waarde aan diegenen die wij 
ondersteunen en aan diegenen die ons ondersteunen. 

Werkgebied: Azië en Afrika, hoofdkantoor in Apeldoorn, Nederland. 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Raad van Toezicht:  

Subsidie: Verschillende Institutionele Donoren, zoals het Ministerie van 
Buitenlandse zaken in Den Haag en organisaties in Brussel en 
Washington. 

Samenwerking: Met verschillende organisaties, o.a. met: 
EU-CORD, Partos, Prisma, Noodhulpcluster bestaande uit: Woord 
& Daad, TEAR, Red een Kind, Aqua for All, Happy Gift, Time to 
Turn, Dutch Consortium Uruzgan (DCU) Consortium of Dutch 
NGO’s (CDN). 
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16.33 REVOKE 

 

adres: Secretaris: Nijkerkerweg 183, 3781 LA, Voorthuizen 

telefoon: 0342-475759 

fax: 0342-471280 

e-mail: secretaris@revoke.nl 

internet: www.revoke.nl 

bankrekeningnummer: 7745523 

    

    

Grondslag: Gods Woord,zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid 

Doelstelling: Het bevorderen van contacten tussen ongewild kinderloze echtparen 
Steun verlenen aan ongewild kinderloze echtparen 
Het geven van voorlichting inzake ongewilde kinderloosheid 
Het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op het fenomeen 
ongewilde kinderloosheid 
Het stimuleren van onderzoek naar Bijbels verantwoorde 
behandelmethoden en het ontwikkelen van deze methoden 

Werkgebied: landelijk 

 
De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken: 

Bestuur:  

College of Raad van Bestuur: geen 

Comité van aanbeveling:  

Raad van Advies: geen 

Subsidie: geen 



DEEL V  SPECIFIEKE DIACONALE AANDACHTSVELDEN 

 

 
 

  Handreiking voor de diaconie 2012 – p. 107 

 

17. BIJLAGEN 

17.1 LIJST MET BIJBELGEDEELTEN VOOR GEBRUIK IN BIJZONDERE SITUATIES 

 

Aftakeling 
 

2 Korinthe 4:16-5:10; Prediker 11:7-12 

Alleengaand 
 

1 Korinthe 12:12-28; Psalm 16; 1 Korinthe 7 

Angst 
 

Jesaja 41: 10; Psalm 112:7-8; Psalm 32:7 
 

Arbeidsongeschikt 
 

Jacobus 1:1-8; Mattheüs 6:19-34 
 

Beproeving 
 

Job 5; Prediker 7:13; 1 Korinthe 10:13; Jakobus 1:12-13;  
Jakobus 4:7; Hebreeën 2:18 
 

Bezorgdheid 
 

Psalm 46; Mattheüs 6:25-34; Filippenzen 4:6; Hebreeën 13:5; 
1 Petrus 5:7; 2 Timotheüs 4:16-18 
 

Christelijke levensstijl 
 

Kolossenzen 3:5-17; Romeinen 12:1-12; Efeze 4 en 5 
 

Depressie 
 

Psalm 34:17-19; Job 9; Psalm 130; Psalm 23; Psalm 40:2-3; 
Deuteronomium 31:6; Mattheüs 11:28 
 

Droefheid 
 
 

Psalm 40, 42, 43, 51; Johannes 14; Romeinen 8:34-39; 
1 Korinthe 15 51-58; 2 Korinthe 1:3,4; Hebreeën 12:6-13 

Eenzaamheid 
 

2 Korinthe 12; Galaten 6:1-10; Genesis 2; Psalm 73:25-28; 
Psalm 4:9; Jesaja 54:10; Johannes 14:18 
 

Geldbeheer 
 

Filippenzen 4:19; Prediker 5:9; 1 Timotheüs 6:6-10;  
Jacobus 5:1-6 
 

Huwelijksproblemen 
 

Huwelijksformulier; Efeze 5:22-33; Mattheüs 19;  
Spreuken 2 en 5 
 

Kinderloosheid 
 

Efeze 5; Markus 10:28-31; Jesaja 54; Filippenzen 4:10-13; 
Psalm 113:5-9; 1 Samuël 2:5 
 

Minderwaardigheidsgevoelens 
 

Genesis 1:27; Markus 12:31; Romeinen 12:3-5 
 

Moedeloosheid 
 

2 Koningen 19:14-19; Psalm 91; Jesaja 35:3-10; Jesaja 40:28-31; 
Jesaja 43:1-3; Lukas 12:32-40; Romeinen 5:1-10; 1 Petrus 5:6,7 
 

Moeite en zorgen 
 

2 Koningen 20:1-11; Psalm 23, 27, 34, 42, 62, 73, 121, 130; 
Jona 2; Jesaja 26:3-4; Lukas 12:22-28; 2 Korinthe 12:1-10; 
1 Petrus 5:7 
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Ongeneeslijke ziekte 
 

Psalm 145: 38, 39, 42, 43; Job 1; 2 Korinthe 4:16-5:10 
 

Ontmoediging 
 

Psalm 23, 37:1-7, 42:7-12, 55:23, 90:13-17; Mattheüs 5:5,11,12; 
Johannes 14:1-4; 2 Korinthe 4:8-18; Filippenzen 4:4-7; 
Hebreeën 13:5,6 
 

Opvoeding 
 

Psalm 78; Deuteronomium 6:4-9; Mattheus 18:1-6; 
Spreuken; Prediker 11 en 12; Efeze 6:1-2; Hebreeën 12 
 

Ouderdom 
 

Psalm 71; Psalm 92; Hebreeën 11:13-16; Filippenzen 3:14 
 

Rouwverwerking 
 

Psalm 73:21-28; Johannes 11:1-27; 1 Thessalonicenzen 4:13-18; 
1 Korinthe 15:51-55; 1 Petrus 1:24-25; Openbaring 7:9-17; 
Openbaring 21:1-8 
 

Strijd en aanvechting 
 

Psalm 25; Jesaja 55; Mattheüs 5:1-12; Mattheüs 11:28-30; 
1 Korinthe 10:12,13; Efeze 6:10-19; 1 Timotheüs 6:12-16; 
2 Timotheüs 4:6-8; 1 Petrus 5:8-10 
 

Verzoeking /Verdrukking  
 

Psalm 1, 73:2-28; Lukas 21:33-36; 1 Korinthe 10:13; 
Filippenzen 4:8; Jakobus 1:12; 2 Petrus 2:9; Judas vs 24,25 
 

Verdriet 
 

Psalm 22; Psalm 27; Psalm 31; Psalm 56; Psalm 130 

Verootmoediging 
 

Psalm 6:1-5, 25, 32, 38, 51, 102, 130, 143; Jesaja 44:22; 
Jeremia 3:12,13,22; Jeremia 7:3,5; Ezechiël 18:32,33; 
Ezechiël 33:11; Ezechiël 36:26,27; Daniël; Lukas 6:46, 15:10, 
18:13; Handelingen 2:37,38, 3:19,20; 1 Johannes 1:8,9; 
2 Petrus 3:9; Openbaring 5 
 

Werkloosheid 
 

2 Thessalonicenzen 3; 1 Korinthe 15:58; Mattheüs 6:25-34 
 

Ziekte in het gezin Psalm 37; Psalm 41; Psalm 121; Filippenzen 4:1-7 
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17.3 MANDATEN DIACONALE DEPUTAATSCHAPPEN 

17.3.1 Mandaat Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg 

 
1. Het stimuleren, en waar nodig initiëren, van georganiseerde vormen van christelijke 

zorgverlening (hierna verder omschreven), ten behoeve van leden en doopleden van de 
Gereformeerde Gemeenten (en van anderen die deze zorg behoeven); ervoor zorgdragen dat 
de kerkelijke betrokkenheid bij het zorgveld, met name wat betreft identiteit, zoveel 
mogelijke gestalte krijgt; 
 

2. Het helpen bewerkstelligen dat in besturen, raden en commissies, en onder het personeel 
van landelijke, regionale en plaatselijke interkerkelijke zorginstellingen, van welker diensten 
door leden van de Gereformeerde Gemeenten gebruik wordt gemaakt, een adequate 
participatie door (leden van) de Gereformeerde Gemeenten aanwezig is; 
 

3. Het voeren van overleg met en het geven van adviezen aan ambtsdragers zoals ten aanzien 
van de mantelzorg; het verzorgen van toerusting aan ambtsdragers en andere 
gemeenteleden, zoals op het terrein van de mantelzorg, het voorlichten van ambtsdragers 
over veranderingen in wet- en regelgeving binnen de doelstelling van het deputaatschap, 
voor zover dit van belang is voor het functioneren van de gemeenten; het informeren van 
ambtsdragers over veranderingen bij de (zorg)instellingen die uitgaan of verwant zijn met 
onze gemeenten (dit alles binnen de doelstellingen van het deputaatschap); 
 

4. Het mede richting geven aan het beleid op het terrein van de zorg in eigen kerkelijke 
instellingen, alsmede in interkerkelijke instellingen waarin de Gereformeerde Gemeenten en 
of leden van de Gereformeerde Gemeenten participeren; 
 

5. Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein 
met betrekking tot de zorgverlening en het doorvertalen van deze ontwikkelingen naar onder 
meer voorlichtingsactiviteiten en/of nieuwe initiatieven; 
 

6. Het vragen van een bijdrage van de gemeenten tot een door de Generale Synode bepaald 
maximum, ter behartiging van de gewenste zorgverlening, en het beheren van deze 
financiële middelen. 

17.3.2 Mandaat Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden 

 
1. Het helpen lenigen van bijzondere noden binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten 

in samenwerking met en tot steun van de plaatselijke kerkenraden en diaconieën door 
schenking of lening. 
 

2. Diaconaal dienstbetoon, eventueel in samenwerking met het deputaatschap voor de zending, 
aan de naaste op zendingsvelden van de Gereformeerde Gemeenten, die voor de 
evangelieverkondiging worden of werden bearbeid. 
 

3. Incidentele diaconale ondersteuning in bijzondere noden van met de Gereformeerde 
Gemeenten corresponderende kerken in het buitenland, en voorts ‘daar waar de hand dit 
vindt om te doen’, waarbij kan worden gedacht aan buitenlandse bevolkingsgroepen of 
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personen, die door natuurrampen, epidemieën of oorlogsgeweld zijn getroffen, dan wel niet 
in vrijheid aan hun kerkelijk leven en belijden overeenkomstig de Heilige Schrift uiting mogen 
geven. Voor deze hulpverlening kan zo nodig en voor zover principieel verantwoord 
samenwerking met geestverwante kerken en organisaties worden aangegaan. 
 

4. Het verlenen van structurele diaconale hulp aan projecten en programma’s in het buitenland, 
mits deze hulp niet strijdig is met de Heilige Schrift. Voor zover bij deze hulpverlening 
samenwerking noodzakelijk is met de andere organen en instanties, zal deze samenwerking 
worden gezocht bij geestverwante kerken en organisaties. 
 

5. Het opwekken van kerkenraden en gemeenteleden om hun gaven te besteden via kerkelijke 
kanalen en het voorlichting geven over deze besteding. 
 

6. De diaconieën zo nauw mogelijk betrekken bij de handelingen van het deputaatschap en zo 
breed mogelijk daarover te informeren. 
 

7. Het hebben van goed overleg met de deputaatschappen van onze gemeenten, wier werk 
grenst aan onze doelstellingen: voor Bijbelverspreiding, Evangelisatie, Zending en Israël, het 
samenwerken waar dit mogelijk is. 

 

17.4 OVERIGE ALGEMENE ADRES GEGEVENS 

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) 
Postbus 19250 
3501 DG Utrecht 
tel: 030-2391350 
fax: 030-2391399 
e-mail: info@nibud.nl 
 
Private schuldhulpverleningsinstantie SVF 
SVF Bergambacht 
Den Hoeff 35 
2865 XR Ammerstol 
tel: 0182-351557 
fax: 0842-205423 
e-mail: bergambacht@svf.nl 
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