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7. Diaconaal en Missionair beleid 

 

7.1. Diaconie 

De Diakenen staan voor het omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de kerk, en het zo veel mogelijk 

bieden en organiseren van hulp op sociaal en financieel gebied.   

7.1.1. Bijzondere taken  

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot: 

1) De dienst aan Tafel van de Heer en het inzamelen van de liefdegaven.  

2) De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld.  

3) De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.  

4) Het mede zorg dragen voor goede -geestelijke, praktische en financiële ondersteuning. 

7.1.2. Algemene taken  

1) Verlenen van hulp en diensten aan de gemeente door bijvoorbeeld het bijstaan van de ouderling 

in het wijkteam. 

2) Zorg dragen voor de internetverbinding/kerktelefoon en de kerkdiensten op de USB stick voor 

mensen die niet de mogelijkheid hebben om deze diensten bij te wonen.  

3) Verzorgen van de goede gang van zaken bij de viering van het Heilig Avondmaal. 

4) Verzorgen van de diaconale gaven. 

5) Het geven van stille hulp en een sociale taak uitvoeren bij armoede in eigen omgeving.  

6) Inzamelen en verdelen van zendingsgelden. (zie paragraaf 7.2) 

7) Jaarlijks in de maand oktober wordt in samenwerking met de penningmeester het collecterooster 

opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad conform de kerkorde. 

7.1.3. Organisatie  

De Diaconie bestaat uit zes personen waaronder een voorzitter en penningmeester. De voorzitter maakt 

deel uit van het Moderamen. De overige taken zijn over de andere diakenen verdeeld. De diakenen 

vergaderen 10 keer per jaar. 

7.1.4. Diaconale taken 

Als diaconie hanteren wij de volgende uitgangspunten om te komen tot een verantwoorde inzet van onze 

middelen, te weten: 

1. De activiteiten moeten een diaconale doelstelling hebben 

2. De activiteiten kenmerken zich door diaconale uitgangspunten 

3. De activiteiten zijn te verbinden aan onze identiteit 

4. De activiteiten zijn beleidsmatig doordacht 

5. De activiteiten lenen zich door inzet van gemeenteleden als vrijwilliger 

6. De activiteiten zijn afhankelijk van diaconale middelen en inzet van vrijwilligers 

7.2. Zending 

Door de diaconie worden gelden ingezameld die bestemd zijn voor het zendingswerk. Hierbij wordt 

zoveel mogelijk aangesloten bij de acties van Kerk in Actie. 

7.2.1. Taken 

1) Het mede zorg dragen voor een goede geestelijke, maar ook praktische ondersteuning. 

2) Het inzamelen van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 

3) Het houden van collectes in de kerk ten behoeve van zendingsprojecten. 

7.3. Evangelisatie 

De opgestane Heer zegt dat zijn volgelingen getuigen zullen tot aan de uiteinden van de aarde 

(Handelingen 1: 8). In de kracht van de Heilige Geest willen we als gemeente missionair zijn in spreken 

en in handelen.  
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7.3.1. Doelstelling en samenstelling evangelisatiecommissie 

Om dit getuigenis op een specifieke wijze gestalte te geven, hebben wij een commissie in het leven 

geroepen. De doelstelling van deze commissie is om mensen uit de nabije omgeving die niet of 

nauwelijks bekend zijn met het evangelie te bereiken. Hiertoe organiseert de evangelisatiecommissie 

enkele speciale diensten per jaar.  

De evangelisatiecommissie wordt gevormd door zes personen en één afgevaardigde van de kerkenraad  

7.3.2. Samenwerking Missionair Team Lopik en Tentdagen 

Lopik kent een Missionair Team, dat interkerkelijk is. Zij organiseren bijzondere diensten en activiteiten 

om mensen te bereiken met het evangelie. De tentdagen zijn hiervan een onderdeel. Onze kerk wil graag 

meedenken en meedoen met deze interkerkelijke initiatieven. 

7.3.3. Activiteiten 

1) Organiseren van een evangelisatiedienst in het voorjaar en het najaar.  

2) Het jaarlijks organiseren van de kerstnachtdienst.  

3) Ondersteuning bieden aan het Missionair Team Lopik bij het organiseren van een kindermiddag 

voor de jeugd van de basisschool in het voorjaar. En bij het organiseren van een openluchtdienst 

op recreatieterrein Salmsteke. 

4) Verspreiding van de Elisabeth.  

5) Verspreiding foldermateriaal m.b.t. een bepaald thema’s met kerst en/of Pasen.  

6) Organiseren van de jaarlijkse Dorcas-actie. 


