In het evangelie is sprake
van de werken van
barmhartigheid.
De evangelist Mattheüs
noemt er zes:
hongerigen voeden,
dorstigen laven,
vreemdelingen huisvesten,
naakten kleden,
zieken verzorgen en
gevangenen bezoeken
(Mattheüs 25, 31- 46).

Contactgegevens:
diaconie @ alexanderkerk.com
Website: www.alexanderkerk.com
Telefoonnummer kerk: 010-420 30 57
Of neem contact op met één van de diakenen

Informatiefolder

dienen
delen
doen
Diaconie Protestantse gemeente
Alexanderkerk te Rotterdam

Voor u, voor jou.
Helpen, waar geen helper is!

De woorden dienen, delen, doen geven
kernachtig weer waar het om draait bij
diaconaat. Ze zijn kenmerkend voor een
ieder die vanuit zijn geloof Christus wil
navolgen.
Dienen / Jezus omschrijft zijn eigen werk
met het woord dienen. Als zijn volgelingen
behoren ook wij hierom bekend te staan.
Delen / Het evangelie maakt van ons gulle
en delende mensen.
Doen / Diaconaat geeft handen en voeten
aan het geloof.
Bij diaconaat ligt de focus op het helpen
van de naaste in nood. Denk daarbij aan
mensen die door welke reden dan ook in
een isolement zijn geraakt; gevangen zijn
in armoede of schulden.
In maatschappelijk opzicht het hoofd niet
meer boven water kunnen houden; dakof thuisloos zijn, mede als gevolg van het
verhardende politieke en maatschappelijke klimaat; of die door ouderdom steeds
verder vereenzamen.

Wat doet de diaconie?
Als diaconie werken we aan een gemeenschap die ook vandaag bekend staat als
meelevend, bereidwillig, liefdadig en gastvrij. Dat kunnen we nooit alleen. Daarbij
bent u, ben jij ook nodig!
De diaconie is vóór alles gericht op een
soepele voortgang van het diaconale werk
in en door de gemeente. De diaconie is,
als het ware, de “smeerolie” in de diaconale motor.
Het bij elkaar brengen van “helpen” en
“hulp nodig hebben” heeft daarbij een
belangrijke rol. Binnen en buiten onze

gemeente. Zelfs binnen en buiten onze
landsgrenzen.
De afgelopen jaren hebben we diverse
mensen binnen onze gemeente (financieel) mogen ondersteunen.
Maar juist ook hulp buiten de gemeente
is van groot belang. Als diaconie houden
we de noden in de wereld in de gaten en
wanneer nodig proberen we ook daar een,
vaak financiële, bijdrage aan te leveren.
Vaak gebeurd dit op advies van Kerk in Aktie
via Protestantse Kerk in Nederland.

Je kunt de taak van de diakenen
als volgt samenvatten:
• zorgen voor een goede
voortgang van het dienen in en
door de gemeente

Wat kan jij doen?
Wij willen graag dat omzien naar de medemens iets van de hele gemeente is. U en jij
kunnen daarbij op verschillende manieren
zelf actief zijn.
Bijvoorbeeld door het:
• bezoeken van zieken, eenzamen,
ouderen en gevangenen
• helpen als vrijwilliger bij VoorMekaar
• bidden met en voor elkaar
• geven van allerlei praktische hulp
• meedoen met kortstondig projecten
• mede met de diakenen de oren en
ogen van onze gemeente zijn.
Deze opsomming is maar een kleine
greep uit de hoeveelheid aan activiteiten
en mogelijk-heden. Vraag een diaken
gerust naar meer mogelijkheden om een
steentje bij te dragen.

Wanneer kan ik een beroep
doen op de diaconie?
Neem contact op met een diaken
wanneer:
• je problemen hebt om te
voorzien in je dagelijkse
levensonderhoud
• financiële problemen je
‘s nachts wakker houden
• je ziek of eenzaam bent
• je praktische hulp van anderen
nodig hebt
Deze opsomming is maar een
kleine greep uit de hoeveelheid
mogelijke redenen.
Overleg je situatie gerust eens
met één van de diakenen.

Ondersteuning
• informeren naar de probleemsituaties binnen en buiten de 		
gemeente
• de gemeente enthousiasmeren
tot dienen, delen en doen
• gaven inzamelen en uitdelen in
de naam van Christus
• vanuit ons geloof mensen
bemoedigen, troosten en
ondersteunen waar mogelijk.

De diaconie ondersteunt en bemoedigt
in allerlei moeilijke omstandigheden op
diverse manieren.
Bijvoorbeeld door het:
• geven van financiële steun voor het
dagelijkse levensonderhoud
• meedenken bij financiële of maatschappelijke problemen
• organiseren van praktische handen
spandiensten
• doorverwijzen naar organisaties en
instanties die kunnen helpen
• betrokken zijn bij ziekte en eenzaamheid

Financiële ondersteuning
Bij acute nood wil de diaconie natuurlijk
snel helpen. Tegelijkertijd zullen we samen
ook kijken naar structurele oplossingen
voor de lange termijn.
Daarbij kan inzicht in de situatie nodig
zijn. De gedachte hierbij is niet één van
nieuwsgierigheid. Het gaat er om dat het
echte probleem wordt achterhaald. Zodat
de juiste hulp kan worden geboden.
Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om
met de informatie en privacy.

Diaconie = Dienen - Delen - Doen

