
De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt.

In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 

'diaconaat'. De mensen die dit werk in de plaatselijke 

gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd.

Voor zover je het aan hen – de armen, de naakten, de 

zieken, de gevangenen, de vreemdelingen – hebt 

gedaan heb je het aan Mij gedaan’, zegt Jezus. Het 

komt er op aan die roepstem te horen en het hart te 

laten spreken. 
(Bron: Visienota 'De Hartslag van het leven')

Diaconie



Diaconie• Ieder mens telt, maar niet iedereen kan zichzelf 

redden. 

• De diaconie steunt mensen die niet goed voor 

zichzelf kunnen zorgen, met  binnenlands diaconaat 

of  werelddiaconaat. 

• De diaconie wil gemeenteleden bewust maken van 

de diaconale opdracht van de kerk.

Wat is diaconaat?
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Diaconie PG ‘s-Gravenzande

De Diaconie van PG ‘s-Gravenzande is gestart in 

september 2016, na een traject van onderzoek en 

overleg door de Werkgroep Diaconie
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Diaconie PG ‘s-Gravenzande

• Er zijn 6 taakgroepen:

✓ Giften adviescommissie

✓ Beheer pachtgronden

✓ Diaconaal werk: 

ouderendiaconaat/jeugddiaconaat/

diaconale ondersteuning 

✓ Coördinatie erediensten

✓ PR

✓ Zending

Iedere taakgroep heeft een coördinator.
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Taakgroep giften adviescommissie:

➢ Kiezen van collectedoelen, o.a.

✓ Werelddiaconaat, Kerk in Actie, Streekverband 

De Tien, projecten waarbij gemeenteleden 

direct zijn betrokken, noodhulp

➢ Opstellen jaarlijks collecterooster
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Taakgroep beheer pachtgronden

➢ Zorgdragen voor onderhoud van in het verleden 

verkregen pachtgronden

➢ Beheer van rente opbrengsten
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Taakgroep diaconaal werk

✓ Ouderendiaconaat:

• ouderenmiddagen, kerstvieringen, 

kerstattenties, diaconale vakanties

✓ Jeugddiaconaat: 

• diaconale jongerenreis 

✓ diaconale ondersteuning:

• Voedselbankactie, materiële ondersteuning 
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Taakgroep coördinatie erediensten:

➢ Avondmaal
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Taakgroep PR:

➢ Opstellen van nieuwsberichten over de Diaconie 

voor Samen, nieuwsbrieven en website, o.a. over

collectedoelen en diaconale acties

➢ Diaconaal Maandbericht en Jaaroverzicht



DiaconieBeleidsplan 2015-2019

Er zijn 5 prioriteiten geformuleerd:

➢ Mensen  met  een  klein  sociaal  netwerk en 

eenzamen  

➢ Ouderen

➢ Mensen  met  een  smalle  beurs    

➢ Jongeren  

➢ Mantelzorgers  

Per jaar wordt een prioriteit gekozen die speciale 

aandacht krijgt.


