Hervormde Gemeente Ter Heijde aan Zee
Beleidsplan diaconie periode 2019 - 2022
‘Helpen wie geen helper heeft’ Bovenstaand credo is al lang het credo van de diaconie. Het drukt
heel krachtig uit hoe de diaconie haar taak ziet. Ons doel is om mensen te helpen die echt hulp nodig
hebben, die niet over eigen middelen beschikken en geen of onvoldoende netwerk om zich heen
hebben. Dit kunnen mensen met financiële problemen zijn, maar ook ouderen die eenzaam zijn of
mensen met een beperking.
Taken
Het takenpakket van de diaconie omvat zichtbare taken zoals het verzorgen van collectes, het dienen
aan de tafel bij het avondmaal en participeren in diverse bestuur- en overlegorganen maar ook
onzichtbare taken. Hulpvragen worden vertrouwelijk behandeld binnen het college van diakenen en
blijven onzichtbaar voor de gemeente. In de bijlagen bij het beleidsplan is daarover meer terug te
vinden. In bijlage 2 de “Taakomschrijving diaconie” staan de verschillende taken en in bijlage 3
“Verdeling taken over de diakenen” is terug te vinden welk gemeentelid welke taken binnen de
diaconie heeft.
Een aantal zaken zijn gedelegeerd aan een commissie en een werkgroep die beide werken onder
directe verantwoordelijkheid van het college van diakenen.
 De Commissie KerkWebRadio verzorgt de activiteiten binnen de gemeente voor het
beluisteren van kerkdiensten via de KerkWebRadio thuis en wereldwijd via internet. Ook
worden opnames van kerkdiensten aan belangstellenden ter beschikking gesteld en wordt et
tweewekelijks een uitzending van “De Avondzon” met verzoekplaten verzorgd. De kosten
worden gedragen door de diaconie, gebruikers van de KerkWebRadio worden gevraagd
hiervoor een vrijwillige bijdrage te geven.
 De Werkgroep liturgisch bloemschikken verzorgt de bloemstukken in de kerk in de 40-dagentijd en de Adventstijd.
Financiën
De financiering van de diaconale activiteiten vindt grotendeels plaats via de collecten tijdens de
kerkdiensten, de collectebekers bij het Heilig Avondmaal en individuele afzonderlijke giften. De
diaconie beschikt over opgebouwd vermogen. Dit vermogen stelt de diaconie in staat om snel op
financiële noodvragen wereldwijd te kunnen reageren.
Verder worden bedragen gereserveerd voor vervanging en onderhoud van het KerkWebRadiosysteem en het systeem om kerkdiensten op te nemen. De diaconie is autonoom en kent een eigen
financieel beheer en administratie. Er is sprake van functiescheiding door het onderbrengen van de
diverse financiële en controlerende taken en verantwoordelijkheden bij diverse personen. In de
“Taakomschrijving diaconie” en de “Verdeling taken over de diakenen” in het beleidsplan is dit
inzichtelijk gemaakt.
Beleidslijnen
De diaconie heeft een aanzienlijk eigen vermogen opgebouwd, maar heeft de uitdrukkelijke wens
geen “dood budget” te scheppen. Dit opgebouwde vermogen bestaat tenslotte uit giften van
gemeenteleden voor het lenigen van de nood in de wereld, dichtbij en veraf. De diaconie kan het ten
opzichte van de gevers niet verantwoorden gelden lang in reserve te houden en rente-inkomsten te
genereren terwijl er zo veel nood in de wereld is. Daarom streeft de diaconie naar een beperkt eigen
vermogen.
Financieel zwakkeren in de gemeente kunnen altijd een beroep doen op hulp van de diaconie. De
diaconie streeft ernaar zoveel mogelijk hulp te geven in natura en zo min mogelijk in contant geld.
Besluiten over grote giften (vanaf € 5.000) worden vooraf aan de kerkenraad voorgelegd. De diaconie
volgt waar mogelijk het collecterooster van Kerken in Aktie en draagt de collectegelden voor die
doelen af. Daarnaast ondersteunt de diaconie diverse specifieke doelen zoals de “Stichting Samen
Sterk”, de Pauluskerk en het Dovenpastoraat.

De huidige economische situatie met bezuinigingen op sociale voorzieningen, hogere kosten van
levensonderhoud, werkloosheid zorgt ervoor dat een toenemend aantal huishoudens in de financiële
problemen komt. Afgelopen jaren is een stijging van het aantal hulpvragen merkbaar, de verwachting
is dat dit komende jaren verder toeneemt. De stijgende vraag naar ondersteuning zou tevens kunnen
betekenen dat er verschuivingen plaatsvinden in de verdeling van de middelen over de diverse
diaconale doelen dichtbij en veraf.

