DE DIACONIE
Diaconaat is gestalte geven aan de dienstbaarheid, waarin Christus ons voorging. Dat wordt
in de eerste plaats zichtbaar in dienst doen aan de Avondmaalstafel door de diakenen.
Wat verstaan wij onder diaconaat
Kernbegrippen van diaconaat zijn barmhartigheid en gerechtigheid.
De werken van barmhartigheid zoals ze genoemd worden n.a.v. de evangelietekst
Mattheus 25 : 31- 46, zijn afgeleid uit de joodse traditie van zorg en het omzien naar elkaar.
Daarnaast kent de joodse traditie de weldaden of daden van gerechtigheid of
rechtvaardigheid. Hierin gaat het om goed doen en recht doen.
De unieke gestalte van het diaconaat van de kerk wordt mede zichtbaar in de aandacht voor
Israël en het Joodse volk. Zoals in het Nieuwe Testament er financiële zorg was voor de
moedergemeente in Jeruzalem, zo kent de diaconie een speciale plaats toe aan Israël.
Diaconaat is echter niet alleen hulpverlening. Het is ook de inspanning om tot een
rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving te komen.
Het diaconale werk is veelzijdig. Diakenen geven leiding aan het diaconaat in de gemeente.
Zij behoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen waar mogelijk gemeenteleden inschakelen.
Doelstellingen ten aanzien van de diaconie.
• Voorbereiding en deelname aan de Eredienst,
• Inzamelen en besteden diaconale gelden.
• De aanwezige armoede in Pernis opsporen en verhelpen
• De gemeente blijven betrekken bij het diaconale werk dichtbij en ver weg door, met
name in het kerkblad, aandacht aan concrete projecten te schenken waarmee zij bezig
is.
• Tijdens Israël-zondag speciale aandacht schenken aan het Joodse volk door middel
van het uitdelen van informatie over Israël en het Jodendom.
Naast de reguliere diaconale taken steunt de diaconie een project, in samenwerking met de
Oost Europa Zending, waardoor jaarlijks een reis wordt gemaakt naar Roemenië om daar
hulpgoederen en geld te brengen ter ondersteuning van arme gezinnen.
De diaconie ondersteunt onder andere ook:
• Het uitzetcentrum Rotterdam waar uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven in
afwachting op hun uitwijzing uit het land.
• De lokale voedselbank
• De uitzending van een echtpaar voor evangelisatie.
• Ieder jaar bezorgt de diaconie bij oudere gemeenteleden boven de 77 jaar en elk jaar
wordt het verhoogd tot het de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt, bij langdurig zieken
een kerstattentie.
• Wij ondersteunen de projecten van Samen010.

Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.)
De H.V.D. is een commissie van bijstand van de diaconie bestaande uit vrouwelijke
gemeenteleden, die in overleg allerlei taken in de gemeente op zich nemen, zoals:
-

Contact verpleeghuizen en ziekenhuizen
De Kraamdienst
Sociëteit van ouderen
Bloemendienst

Bijlage 1, Financiële prognose Diaconie.
Financiële verdeling
Bij het samenstellen van de begroting moet getracht worden de navolgende verdeelsleutel
voor de uitgaven te hanteren.
Plaatselijk (incl) Samen010
Landelijk
Wereldwijd
Organisatiekosten en
Verplicht kerkelijke organen

Jaar
2015
2016
2017
2018
2019

Lasten begr
21.769,00
21.333,00
20.906,00
20.696,00
20.489,00

50%
14%
19%
17%

Plaatselijk
10.885,00
10.666,00
10.453,00
10.348,00
10.245,00

Landelijk
3.048,00
2.987,00
2.927,00
2.898,00
2.868,00

Wereldwijd
4.136,00
4.053,00
3.972,00
3.932,00
3.893,00

Overige
3.700,00
3.627,00
3.554,00
3.518,00
3.483,00

