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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan 2016-2020 van de diaconie van de Protestantse Gemeente 
Alexanderkerk. Dit beleidsplan is het resultaat van overleg tussen de diaconieën van de Gereformeerde  
Kerk te Rotterdam Alexanderstad en de Hervormde wijkgemeente Immanuelkerk, welke per 29 december 
2016 gefuseerd zijn. Nadien is het beleidsplan geactualiseerd wat betreft de nieuwe juridische situatie. 
 
Met dit beleidsplan heeft de nieuwe diaconie haar missie en visie, de context en een programma voor de 
komende vier jaar geformuleerd. In het programma staan de activiteiten beschreven die nodig zijn om de 
missie te realiseren. Het beleidsplan geeft slechts een richting aan, waarbij wordt uitgegaan van de te 
verwachten ontwikkelingen. Op basis van het beleidsplan kan vervolgens ieder jaar een werkplan worden 
afgeleid. Daarin worden de taken en activiteiten geformuleerd die gedurende dat jaar zullen worden 
uitgevoerd. Belangrijke voorwaarden voor een werkplan zijn dat het haalbaar moet zijn en de te realiseren 
doelen meetbaar. Dat betekent dat een werkplan zo concreet mogelijk moet zijn. 
 
De diaconie heeft een dienende taak binnen en buiten de gemeente. Die voert zij uit door mensen 
materieel en immaterieel te ondersteunen. De visie van de diaconie, geïnspireerd door het Evangelie, is om 
de (open) handen te zijn van onze gemeente en om meerwaarde te bieden aan de samenleving. Dat wil de 
diaconie doen door aansprekende projecten. 
 
Deze geactualiseerde versie Beleidsplan 2016-2020 is vastgesteld in de vergadering van het college van 
diakenen van de Alexanderkerk op 22 mei 2017.  
 
voorzitter  secretaris  
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1. Uitgangpunten 
 
‘De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid 
en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen 
van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.’ (Kerkorde PKN)  

In Mattheus 25 vertelt Jezus aan Zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in nood. 
Jezus zegt: “Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, had dorst en jullie gaven Mij te drinken, was een 
vreemdeling en jullie namen Mij op, was naakt en jullie kleedden Mij, was ziek en jullie bezochten Mij, zat 
gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Daarna legt Hij uit: “Alles wat jullie hebben gedaan voor een van 
de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan!” Naast het ‘doen’ 
vinden wij het binnen de diaconie minstens zo belangrijk om er gewoon te zijn voor de ander, om present te 
zijn. Dit kan betekenen dat je aanwezig bent en luistert naar iemand, naast iemand gaat staan. Deze 
manier van denken over presentie wordt telkens weer overgedragen aan nieuwe diakenen. Met het dienen 
van onze naaste in nood ontmoeten en dienen we ook onze Heer. En een ontmoeting met Hem inspireert. 

 ‘Helpen wie geen helper heeft’  

Dit 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 geen eigen middelen tot hun beschikking hebben 
en ook geen of onvoldoende netwerk om zich heen hebben. Dit kunnen mensen in financiële problemen 
zijn, maar ook ouderen die eenzaam zijn of mensen met een beperking. Via collecten in de zondagse 
diensten zamelen wij geld in om dit vervolgens op een verantwoorde wijze uit te geven aan het diaconale 
werk. Er worden veel aanvragen gedaan, door mensen zelf of door diakenen die in contact zijn gekomen 
met iemand met een hulpvraag. Altijd wordt gekeken en afgewogen welke hulp in dat specifieke geval 
nodig is. Hierbij proberen we gelijke gevallen zo gelijk mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere 
situatie om een eigen afweging. De diaconie kan geen structurele hulp verlenen, maar zal altijd een 
bepaalde termijn afspreken en er ondertussen aan werken dat mensen weer zelfstandig verder kunnen. 
We willen geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen 
te staan. De diaconie is er voor iedereen, niet alleen voor kerkleden. Ook niet-kerkleden kunnen in geval 
van nood een beroep op ons doen. Voor niet-kerkleden geldt dat de toegang in dat geval loopt via Voor 
Mekaar, waarin verschillende kerken samenwerken. 

Barmhartigheid. 

Barmhartigheid is de vertaling van het woord ‘chesed’ (Oude Testament). Dit woord kan vertaald worden 
met goedheid, trouw, weldadigheid, solidariteit en barmhartigheid. Het doen van barmhartigheid komt niet 
voort uit een opwelling, maar het is een vorm van trouwe bijstand. Barmhartigheid is iets wat gedaan wordt. 
We voelen ons niet alleen bewogen, maar ook betrokken, verbonden met de ander en vooral 
verantwoordelijk voor de ander en daar handelen we naar. We mogen delen van wat ons geschonken is. 
Dat betekent dat we niet te zuinig of beperkend moeten zijn. Mensen moeten vaak enige schroom 
overwinnen voordat zij hulp vragen, dit gebeurt niet lichtvaardig. We vertrouwen er in principe op dat 
iemand een eerlijk beeld van zijn of haar situatie schetst. Zoveel mogelijk mensen willen we een kans 
bieden op financiële bijstand, een werkvakantie (jongeren) of ouderenreis. We moeten verantwoord met 
onze middelen omgaan en daarom enige controle uitoefenen. Al is het zeker zo dat we liever een keer te 
veel geven uit naïviteit, dan iemand onterecht afwijzen uit wantrouwen.  

Wederkerigheid. 

Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil geholpen worden. Het is echter niet zo dat iemand dan alleen nog 
maar ‘ontvanger’ is; ook hij of zij heeft wat te bieden aan degene die helpt. Misschien is dat levenswijsheid, 
vriendelijkheid of hulp op een moment dat het allemaal weer wat beter gaat. Het besef van wederkerigheid 
is belangrijk om ieder in zijn waarde te laten en te kijken naar wat mensen wel kunnen. Dit wordt ook 
steeds vaker benoemd met de term ‘inclusieve kerk’. De kerk is er niet alleen voor gezonde en actieve 
mensen, maar voor iedereen. Ook mensen met een beperking hebben een volwaardige plaats en leveren 
een volwaardige bijdrage.  

Gerechtigheid  
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De kerk in het algemeen en de diaconie in het bijzonder mogen met hun werk getuigen van Gods liefde. 
Zeker daar waar sprake is van onrecht, mogen zij Gods gerechtigheid daar tegenover stellen. Dit kan 
gestalte krijgen in het bestrijden van armoede door projecten van het Werelddiaconaat. Door bijvoorbeeld 
mensen toegang tot schoon drinkwater of scholing te geven. Of dichterbij, door vluchtelingen of ex-
asielzoekers te helpen een nieuwe start te maken en door gemeenteleden bewust maken van de situatie 
van vluchtelingen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook kan het nodig zijn om onrecht aan te 
kaarten bij de overheid. Groot of klein zijn dit allemaal initiatieven die gerechtigheid willen bevorderen.  

Zorg voor de Schepping.  

Zorg voor de schepping heeft hier ook mee te maken. We krijgen de aarde in bewaring, niet om die te 
vernielen, maar om zorgvuldig met de schepping om te gaan. We geloven dat er een beter evenwicht nodig 
is tussen geld verdienen, de waardigheid van mensen te bewaren en respect voor onze natuurlijke 
omgeving. De diaconie wil hiervan getuigen en streeft naar duurzaamheid in de verschillende facetten van 
het diaconale werk. Dit heeft uiteindelijk ook betrekking op de mate waarin ontwikkelingshulp bijdraagt aan 
structurele verbetering ter plaatse. 

De verantwoordelijke gemeente. 
 
Christus zelf heeft de eerste diakenen ingesteld. Het omzien naar de naaste en hulp geven aan hen die dit 
nodig hadden is met de eerste apostelen reeds meegegeven. Voor de moderne diaken is deze taak niet 
veranderd en ze dragen die dan ook nog steeds mee binnen de gemeente en in de wereld waarin wij 
samen kerk zijn. De diaconie heeft hierbij de opdracht de gemeente te wijzen op haar verantwoordelijkheid 
in deze, maar ook om de gemeente te leiden en te stimuleren bij de mogelijkheden tot hulp en 
steunverlening. Deze hulp en steunverlening bestaat niet alleen uit opvang van materiële noden, maar ook 
uit medeleven, brede sociale zorg, advisering en soms begeleiding, onder het motto OMZIEN NAAR 
ELKAAR. In de praktijk betekent dat ‘het peilen van de eventueel noodzakelijke materiële behoeften’. 
In eigen omgeving wordt van ieder gemeentelid verwacht, dat hij of zij de diakenen op de hoogte stelt van 
mogelijke of geconstateerde noden bij de naaste en ondermeer daarmee de diakenen ondersteunt. 
Dit lijkt eenvoudig, doch blijkt steeds weer erg moeilijk te zijn. Niet ieder gemeentelid zal duidelijk aangeven 
dat er wel degelijk ernstige financiële problemen, dan wel andere (sociale) problemen zijn, zoals 
werkeloosheid of andere regelingen waardoor men van de arbeidsmarkt wordt verdreven. 
Vanuit die optiek moet er een goed contact zijn met gemeenteleden die langdurig ziek zijn,een handicap 
hebben of eenzaam zijn. Ook eenoudergezinnen zijn een bron van zorg en dienen aandacht te krijgen. 
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2. Maatschappelijke ontwikkelingen 
 

Het werk van de diaconie is op onderdelen afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
De diaconie is zich daarvan bewust en wil daar met het uitzetten van de lijnen voor de komende jaren 
zoveel mogelijk op inspelen. Op basis van een analyse van externe ontwikkelingen destilleren wij vijf 
hoofdthema’s die in de komende jaren verder zullen worden uitgewerkt.  

Economie. 

De huidige economische situatie, met een stijgende werkloosheid en bezuinigingen op sociale 
voorzieningen, zorgt ervoor dat een toenemend aantal huishoudens in de financiële problemen komt. Het is 
de verwachting dat het aantal hulpvragen bij de diaconie in de komende jaren toeneemt. Tegelijk is de kans 
groot dat de inkomsten van de diaconie, zoals collecteopbrengsten en overige giften, door financiële druk 
binnen de huishoudens (denk aan dalende koopkracht en toenemende werkloosheid) minder worden. De 
stijgende vraag naar (financiële) ondersteuning in combinatie met een terugloop van de inkomsten 
betekent dat er in de komende jaren meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de creativiteit van de 
diaconie; zij zal meer moeten doen met minder middelen en het geld besteden aan mensen voor wie het 
echt bedoeld is. Dit zou tevens kunnen betekenen dat er verschuivingen plaatsvinden in de verdeling van 
de middelen over de diverse diaconale doelen.  

Overheid. 

In het verlengde van de huidige economische situatie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen ligt 
een overheid die zich meer en meer terugtrekt. Van burgers wordt verwacht dat zij participeren in de 
samenleving, zaken zelf regelen en hun eigen netwerk aanboren om problemen op te lossen. Heel 
concreet wordt dit zichtbaar in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze nieuwe ‘koers’ kan in 
de eerste plaats betekenen dat de gemeenschapszin binnen en buiten de kerken wordt versterkt. Ten 
tweede wordt de diaconie uitgedaagd om praktische oplossingen te bedenken voor de gaten die er gaan 
vallen. En tot slot krijgt de diaconie de kans haar zichtbaarheid te vergroten en zich als serieuze partner te 
profileren. De diaconie moet er hierbij voor waken dat het haar eigenheid bewaart. De vrees bestaat dat de 
boodschap van de diaconie vervlakt als zij steeds meer een ‘gewone’ partner wordt in Wmo-veld.  

Samenwerking. 

Door de twee bovengenoemde ontwikkelingen worden diaconieën van de diverse kerkgenootschappen en 
interne kerkelijke geledingen (pastoraat, zending) bijna gedwongen om meer samen te werken; met elkaar 
of met seculiere hulpverleningsorganisaties. Samenwerking met bijvoorbeeld andere 
geloofsgemeenschappen en krachten bundelen met aanverwante organisaties heeft voor de diaconie een 
duidelijke meerwaarde. Maar ook hier moet ervoor worden gewaakt dat de diaconie haar greep op 
diaconale projecten niet verliest en/of dat de scheiding tussen diaconie en missionair werk vervaagt.  

Vergrijzing. 

Een derde ontwikkeling die onze aandacht vraagt is de veranderende samenstelling van onze kerken. Door 
een verdere secularisering vermindert het aantal jongeren met een kerkelijke belangstelling. De diaconie 
ziet zich gesteld voor de vraag hoe er voldoende jonge mensen betrokken blijven bij het diaconale werk. 
Weten jongeren überhaupt wat diaconie is? De uitdaging zal zijn om te zoeken naar een nieuwe invulling 
van (kerkelijk) vrijwilligerswerk, zodat ook jonge werkenden hun steentje kunnen en willen bijdragen in 
binnen- en buitenland. De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving - ook in 
onze kerken - de komende jaren relatief groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere 
zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het 
aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of eenzaam is. Ook zal een grote groep langer thuis blijven wonen 
vanwege de beperktere beschikbaarheid van plaatsen in verzorgingstehuizen. De kerk staat voor de 
uitdaging om te zoeken naar manieren om deze ouderen aandacht te blijven geven en plekken van 
ontmoeting te creëren.  
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Sociale media. 

De diaconie heeft van oudsher een groot netwerk, gericht op en afhankelijk van intermenselijk contact. 
Nieuw is de enorme toename van het gebruik van sociale media. Dit vraagt van de diaconie een 
heroriëntatie op de huidige communicatielijnen en hoe deze zich verhouden tot nieuwe vormen. Elementen 
die hierbij worden betrokken zijn enerzijds de risico’ s van mogelijke verdere individualisering, doordat 
communicatie op afstand plaatsvindt en een mogelijke bemoeilijking in het signaleren van de juiste 
hulpvragen. Anderzijds kunnen en moeten nieuwe communicatiemiddelen ondersteuning bieden om het 
makkelijker te maken om sneller, breder en gerichter contact te leggen.  
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3. Taken van de diaconie  
 

3.1 Functioneren binnen de kerkdienst  
 
Binnen de kerkdienst zijn er verschillende activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de diaconie 
vallen. Dit zijn:  
- het autovervoer voor hen die anders niet naar de kerk kunnen komen 
- het inzamelen van de gaven van de gemeente  
- voorbeden  
- gedachtenisplek  
- avondmaalsviering 
- activiteiten tijdens speciale diensten zoals de diensten in de stille week voor Pasen, de biddag- en 
dankdagdienst, rouw- en trouwdiensten en de themadiensten  
- medewerking verlenen aan de erediensten in de verzorgingshuizen  
Voor al deze activiteiten zijn protocollen opgesteld. 
 
Ons beleid is dat wij in onze bijdrage aan de eredienst zo veel mogelijk rekening houden met het belang 
van de zwakkere. Dit is aan de orde bij de bestemming van de gelden (waarvoor), bij de viering van de tafel 
(zo, dat ook de zieke deel kan nemen), in de gebeden, en in de betrokkenheid van gemeenteleden die niet 
aanwezig kunnen zijn in de eredienst. Door transparant te zijn willen wij de betrokkenheid van de gemeente 
vergroten en de solidariteit met de naaste versterken. Hiervoor is het van groot belang de ogen en oren 
goed open te houden. Op deze manier komen wij te weten wat er binnen de gemeente speelt en kunnen 
wij inspelen op wensen en veranderingen in de gemeente en kunnen wij nieuwe, gewenste en positieve 
ontwikkelingen volgen. Veranderingen en vernieuwingen worden zo goed mogelijk gecommuniceerd met 
de gemeenteleden.  
Daarnaast worden de gemeenteleden uitgenodigd om hun eigen wensen in te brengen en mee te denken 
over diaconale doelen. De diaconie wil van te voren een bestemming aan de collecten geven en die tijdig 
aan de gemeente kenbaar te maken. Op deze manier willen wij transparant naar de gemeente zijn zodat 
men weet voor welk doel de collecte bestemd is. 
 
Ten behoeve van de erediensten zijn in principe nodig: 
- elke zondag voor de morgendienst 2 diakenen en wanneer er ’s middags een dienst plaatsvindt dan 1 
diaken 

- bij lopend Avondmaal 4 diakenen; 

- daarnaast wordt één diaken ingezet bij rouw- en trouwdiensten. 
 
Het rooster van dienst tijdens de Erediensten wordt door de scriba vervaardigd voor, in principe, telkens 
drie maanden. 
 

3.2 Functioneren binnen de kerkelijke gemeente  

Diaconale functies binnen de kerkelijke gemeente zijn:  
- aandacht voor ouderen en zieken  
- autodienst    
- vakantiedeling 
- kerstdeling 
- directe hulpverlening  
Voor de uitvoering van al deze taken beschikt de diaconie over een groot aantal vrijwilligers. De taak van 
de diaconie is om deze activiteiten actief te volgen en daar waar nodig te ondersteunen. Deze 
ondersteuning kan zowel in morele als in financiële vorm plaatsvinden. Ook voor deze activiteiten geldt dat 
de diaconie probeert met haar tijd mee te gaan en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en wensen.  
 
3.3 Functioneren binnen de wijk. 
 
Vanuit deze functie onderhouden de diakenen contacten met gemeenteleden in één of meer wijken 
(wijkdiakenen). 
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De wijkdiaken ontvangt van derden een ondersteuningsverzoek en beoordeelt of aan het verzoek zelf kan 
worden voldaan of dat doorspeling van het verzoek aan de diaken met een specifiek aandachtsgebied 
meer voor de hand ligt. Voor een evenredige verdeling van de ondersteuningslast kan na overleg een 
andere diaken het verzoek overnemen.  
Belangrijk bij het diaconaal werk in de wijk, is de samenwerking met Voor Mekaar, die vier keer per jaar 
een boodschappentas brengt bij mensen die dat goed kunnen gebruiken. 
 

3.4 Functioneren binnen de gemeente Rotterdam. 

De activiteiten van de diaconie binnen de gemeente Rotterdam zijn in het bijzonder gericht op die groep 
mensen die aan de rand van de samenleving staat. Voor die groep geldt het motto: ‘helpen waar geen 
helper is’.  

Onder Noodhulp wordt verstaan directe hulp zonder dat het geld terug gevraagd wordt. Noodhulp wordt 
alleen in hele schrijnende gevallen gegeven waar directe hulp nodig is, bijvoorbeeld in het geval van 
huisuitzetting of omdat gezinnen geen eten meer kunnen kopen omdat de schulden moeten worden 
afgelost. Noodhulp is dan ook een tijdelijke hulp met een bepaald budget. Het is de bedoeling dat mensen 
na een bepaalde periode (ongeveer 6 weken) structureel geholpen worden, hetzij door de gemeente, hetzij 
door de instellingen. Daar worden de mensen dan verder begeleid.  

Daarnaast proberen wij als diaconie in te spelen op een mogelijk veranderende hulpvraag omdat ook de 
samenleving aan verandering onderhevig is. Wij blijven actief kijken naar mogelijkheden om stille armoede 
binnen de stad te ontdekken en daar iets aan te doen. Daarbij willen wij de jongeren bij het werk van de 
diaconie betrekken.  

3.5 Functioneren binnen Nederland.  

PKN 

3.6 ZWO. 
 
De commissie ZWO heeft als doel de mensen in andere werelddelen materieel en moreel te ondersteunen. 
Binnen de eigen gemeente geeft zij voorlichting over haar werkzaamheden en informeert zij de 
gemeenteleden over de projecten die zij ondersteunt. Daarnaast doet zij aan een stuk bewustwording door 
stil te staan bij de bestaande ongelijkheid in de wereld en de oorzaken daarvan. Hiermee geeft de 
commissie ZWO plaatselijk invulling van het landelijke beleid van zending en werelddiaconaat. 

Het werk van de WERKGROEP ZWO kan worden ingedeeld in 5 categorieën: 
- Zending 
- Dagelijkse zorg: medisch- en opbouwwerk, landbouw en milieu waar dit buiten de Nederlandse 
landsgrenzen plaatsvindt. 
- Hulpverlening: voedselhulp, vluchtelingenhulp enz. voor zover dit buiten de Nederlandse landsgrenzen 
plaatsvindt. Noodhulp bij rampen binnen en buiten de landsgrenzen is een diaconale aangelegenheid.     
- Strijd tegen onrecht, negeren van mensenrechten, niet erkennen van vakbonden, ongelijke behandeling 
van vrouwen e.d. voor zover dit buiten de Nederlandse landsgrenzen plaatsvindt. 
- Jeugd, onderwijs, pastorale zorg, voor zover dit buiten de Nederlandse landsgrenzen plaatsvindt.   
  
Het bij diverse taakonderdelen gemaakte voorbehoud m.b.t. de Nederlandse grenzen is van belang om 
daarmee de reikwijdte van de aandachtsgebieden van de Werkgroep ZWO en de Diaconie aan te duiden. 
Aan hulpverleningsobjecten met Nederlandse en buitenlandse betrokkenheid wordt door de Werkgroep 
ZWO en de Diaconie samen gewerkt of worden verdere werkafspraken gemaakt.   
 4. Financieel beleid 
 
De Diaconie beheert en besteedt gelden die voornamelijk via vrijwillige bijdragen in goed vertrouwen van 
kerkleden zijn ontvangen. Dit financieel beheer is een verantwoordelijke taak, waarbij het waarborgen van 
privacy, met name op het terrein van financiële steunverleningen, van groot belang is. Het voeren van een 
degelijke administratie draagt er toe bij dat de geldstromen binnen de Diaconie transparant en 
controleerbaar zijn. Hierbij wil de Diaconie voldoen aan de ANBI vereisten.  
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Voor de financiële rapportage hanteert de door PKN geleverde modellen voor Jaarrekening en Begroting. 
Deze documenten worden conform de PKN richtlijnen opgesteld door Diaconie. Goedgekeurd door de 
kerkenraad en aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken van PKN aangeboden. 
Een boekhouder voert de financiële administratie in overleg met de penningmeester. De boekhouder is 
geen lid van de Diaconie en zal bij aanstelling een verklaring tot geheimhouding afgeven. De jaarrekening 
wordt in opdracht van de kerkenraad, door een door de kerkenraad aan te wijzen controlecommissie 
gecontroleerd, conform de controle richtlijnen van PKN. 
Het goedgekeurd jaarverslag is opvraagbaar voor de Kerkleden. Een beknopt jaarverslag wordt 
gepubliceerd in de Kerkkrant en op de website. 
In de administratie van de Diaconie zijn mede opgenomen de administraties van de Werkgroep ZWO. 
De inkomsten van de Diaconie bestaan uit  

- Rente- en Dividend Baten,  
- Bijdragen Levend Geld en  
- Door te zenden collectes.  

 
De Bijdragen levend geld bestaan uit Vrijwillige Bijdrage Diaconie, Giften, kleine Nalatenschappen en 
Algemene en Activiteit gerelateerde inzamelingen. 
De vrijwillige bijdrage Diaconie wordt georganiseerd in het najaar vooruitlopend op het boekjaar waarin de 
gelden aangewend worden. De Diaconie stelt een richtbedrag per huishouden op en geeft aan welke deel 
ter dekking van ZWO gerelateerde uitgaven bestemd is. 
Voor zover legaten of giften tevoren nader zijn bestemd, worden deze onverdeeld ter beschikking gesteld 
van de betrokken penningmeester van Kerkenraad, dan wel Diaconie. Als een legaat of gift niet tevoren 
nader is ‘bestemd’, dan geldt een verdeelsleutel welke overeengekomen is tussen Diaconie en CvK. 
Het collecterooster voor reguliere diensten wordt in overleg met de CvK opgesteld en door de Kerkenraad 
goedgekeurd. Aanpassingen van het goedgekeurd rooster, worden zoveel mogelijk vermeden, maar zijn 
altijd in overleg met CvK mogelijk en worden door de Kerkenraad bekrachtigd. In iedere dienst met meer 
dan een collecte is de eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel. Voor de verdeling van onbestemde 
collectes tijdens bijzondere diensten (huwelijk) zijn afspraken met CvK gemaakt. De Diaconie onderhoudt 
een lijst met gewenste collectes. Collectes worden geteld, verantwoord en afgerekend onder 
verantwoordelijkheid van de CvK. Gemeenteleden kunnen tevens hun collecte bijdrage o.v.v. met het doel 
overmaken op de bankrekening van de diaconie. De inkomsten voor door te zenden collectes worden door 
de diaconie één op één doorbetaald. Dit betreft in de regel de PKN collectes en collectes voor regionale 
doelen. 
De Diaconie voorziet volgende lasten:  

- Kosten van diakenen 
- Lasten kerkdiensten en kerkelijk activiteiten 
- Verplichtingen jegens andere organen. 
- Kosten beheer en administratie 
- Kosten betalingsverkeer 
- Diaconaal werk plaatselijk 
- Diaconaal werk in Nederland buiten Rotterdam 
- Diaconaal werk wereldwijd 

De diakenen worden in de gelegenheid gesteld kosten die zij maken voor het uitoefenen van hun taak naar 
billijkheid te declareren. Dit geld ook voor de kosten van cursussen en literatuur die ter toerusting van het 
ambt gemaakt worden na voorafgaande goedkeuring van de Diaconie. 
De Diaconie kan op eigen initiatief of op verzoek van andere commissies binnen de kerk een financiële 
bijdrage leveren voor diaconie gerelateerde activiteiten tijdens kerkdiensten en andere kerkelijke 
initiatieven ondersteunen wanneer die bijdragen aan het samen kerk zijn. 
De diaconie heeft onvoldoende expertise en middelen om voor alle noden in de stad, land en de wereld te 
ledigen. Een deel van dat werk wordt uitgevoerd door de landelijk PKN organisatie (Kerk in Actie) en door 
Samen 010, dat levensbeschouwelijk vrijwilligers werk in de regio organiseert gebaseerd op het Evangelie 
van Jezus Christus. Die Diaconie steunt het werk van de professionele organisaties, participeert in 
overleggen met deze organisaties en levert haar aandeel in de financiering van die organisaties via de 
quota. 
De diaconie zal kritisch zijn ten aanzien van de kosten die Diaconie moet maken om te kunnen 
functioneren. De taken voor beheer en administratie, worden bij voorkeur met vrijwilligers gedaan. Echter 
de diakenen en vrijwilligers moeten hun taken wel op efficiënte wijze kunnen uitvoeren.  
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Ook de kosten die externe partijen bij de Diaconie in rekeningen brengen voor hun diensten zullen kritisch 
beoordeeld worden. 
 
De diaconie behandelt diverse hulpvragen in het kader van het diaconaal werk. 
Hulpvragen van kerkleden en niet kerkleden die buiten de wijk wonen, worden met inachtneming van 
maatregelen ter bescherming van hun privacy behandeld in de Diaconie.  
Hulpvragen van niet-kerkleden uit de wijk worden altijd doorverwezen naar de werkgroep Voor Mekaar. Als 
tegenprestatie levert de diaconie een financiële bijdrage aan voor Mekaar en ondersteund de werving van 
vrijwilligers. 
Financiële ondersteuning wordt alleen verstrekt, wanneer er geen andere instanties zijn, waar de Diaconie 
naar zou kunnen door verwijzen. Financiële ondersteuning kan alleen plaatsvinden wanneer er nog budget 
is, of wanneer de diaconie akkoord gaat met een overschrijding van het budget. Wanneer de noodhulp de 
aanschaf van specifieke goederen betreft, dan dienen de originele nota’s overhandigd te worden door de 
hulpvrager. Indien noodzakelijk kan een hulpvraag een jaarbedrag worden vastgesteld, waarbij de 
financiële ondersteuning in meerdere tranches binnen de gemaakt hulpafspraak ter beschikking kan 
worden gesteld door de penningmeester. Instellingen kunnen alleen financiële ondersteuning verkrijgen 
wanneer zij de ANBI status hebben. Hebben zij geen ANBI status dat dienen die organisaties minstens één 
keer per jaar een financieel verslag aan de Diaconie te leveren, die inzicht geeft op welke wijze inkomsten 
worden verkregen en besteed zodat diaconie kan oordelen of wie de echte sponsors zijn, en het geld 
diaconaal besteed wordt (niet al te hoge wervings- en bestuurskosten) en een balans waar uit blijkt dat 
gelden niet opgepot worden. 
Het Moderamen Diaconie handelt de volgende hulpvragen af: 

- Hulpvragen van ambtsdragers binnen de kerk en hun familieleden. De besluitvorming is 
beschikbaar ter toetsing bij de controle van de jaarrekening door de controle commissie. 

- Tijdkritische hulpvragen en verzoeken voor extra collectes voor rampbestrijding, die niet kunnen 
wachten tot de volgende vergadering van de Diaconie worden. Verantwoording vind plaats in de 
vergadering van de Diaconie. 

De Diaconie organiseert al dan niet in samenwerking met de Werkgroep ZWO jaarlijks minimaal de 
onderstaande activiteiten. 

• 40 dagen tijd / Soep & brood maaltijden 

• Vakantiedeling 

• Dankdag, 1 zondag van november. De opbrengst wordt in natura geleverd aan de werkgroep Voor 
Mekaar 

• Kerstdeling, 2 zondag december.  
De diaconie heeft oude banden met onderstaande organisaties. Hierin participeert de diaconie actief door 
middel van overleg met de besturen en door financiële ondersteuning, waarvoor zo nodig voor 
gecollecteerd wordt 

• De Voedselbank 

• Voor Mekaar 

• Pastoraat IJssellandziekenhuis 

• De Glind 

• Pastoraat in de oude wijken van Rotterdam 
Ter ondersteuning van het werk van Kerk in Actie volgt de diaconie het landelijk collecterooster voor 6 
collectes, waarbij 2x werelddiaconaat, 2x zending, Diaconaat Nederland, algemeen werk Kerk  in actie en 
Kinderen in de knel. Een aantal van deze collectes kan ingewisseld worden voor collectes t.b.v. ZWO 
projecten die samen met Kerk in Actie worden uitgevoerd. Bij oproepen voor extra collectes nav rampen, 
initieert de diaconie een verzoek tot een extra collecte of zal een bijdrage uit eigen middelen verstrekken. 
Verzoeken van instellingen voor algemene niet tijd-kritische giften worden opgespaard en worden tegen het 
eind van het boekjaar beoordeeld. De uitgaven voor diaconaal werk wereldwijd worden gefinancierd uit een 
deel van de basisbijdragen, algemene collectes voor ZWO en giften voor de zending. 
 
 
De Diaconie heeft de volgende bezittingen: 

• Beleggingen 

• Debiteuren 

• Kortlopende vorderingen en overlopende activa 

• Geldmiddelen 



Beleidsplan Diaconie Alexanderkerk (PKN) 2016-2020 Pagina 11 
 

 
De diaconie mag alleen beleggen in effecten met een laag risicio profiel en alleen in die categorieën en 
bedragen waar de kerkenraad toestemming voor heeft verleend. Op dit moment belegt de Diaconie alleen 
aandelen Oikocredit. 
De diaconie kan ik in het kader van hulpvragen, ook renteloze leningen verstrekken aan kerkleden. Deze 
leningen dienen in de regel in maximaal 12 maandelijkse termijnen terug betaald te worden. Bij het 
verstrekken van leningen moet redelijk zekerheid zijn dat schuldenaar de maandelijkse aflossing kan doen 
via een periodieke betaling. De Diaconie verlangt geen onderpand. 
De Diaconie houdt geen contante kas aan. De diaconie bankiert bij de ING bank, ASN Bank en Stichting 
Kerkelijk Geldbeheer (SKG). ING bank is een systeembank waardoor het risico op oninbaarheid van 
vorderingen op de bank zeer gering is. ASN Bank is een bank die met zijn doelstellingen voor een 
duurzame en rechtvaardige wereld, veel raakvlakken met de diaconie heeft. SKG is de financiële 
dienstverlener voor kerken en kerkelijke instellingen, aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. SKG 
verkrijgt middelen vanuit deze doelgroep en leent deze zoveel mogelijk weer uit aan kerken en 
aanverwante organisaties. Het betalingsverkeer van de Diaconie loopt via de ING bank. Spaargelden 
worden hoofdzakelijk bij ASN bank en SKG uitgezet. Goedkeuring van de Kerkenraad is noodzakelijk bij 
het wijzigen van bankrelaties en het afnemen van nieuwe bankproducten. 
 
De Diaconie heeft de volgende vermogenscomponenten 

• Reserves 

• Fondsen 

• Crediteuren 

• Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 

Vermogensvorming is geen doel op zich voor de Diaconie. De diaconie wil een financiële reserve 
aanhouden die de diaconie in staat stelt de eigen activiteiten te blijven financieren tot 1,5 jaar nadat de 
inkomsten van de diaconie stil vallen. Het jaarlijks resultaat wordt verrekend met de reserves. 
De fondsen worden gevoed uit nalatenschappen en door toevoegingen, wanneer de reserves door 
budgettaire meevallers te groot worden. De fondsen zijn op dit moment aan de hoge kant. Om deze reden 
laat de diaconie de komende jaren bedragen vrijvallen. Met de vrijgevallen gelden wil de Diaconie vooral 
diaconale projecten ondersteunen. Bijdragen ter dekking van exploitatie tekorten worden zo veel mogelijk 
vermeden. De fusiekosten zullen in mindering op het Diaconaal fonds worden gebracht.  
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Vaste Vrijwillige bijdrage Diaconie 
- 22,50 per huishouden, waarvan 10% voor ZWO gerelateerde activiteiten. 

 
Verdeling onbestemde giften, nalatenschappen en huwelijkscollecten 
 Nalatenschappen: 

• <= EUR  2.000,00  Diaconie:  25%  CvK:  75%  

• > EUR 2.000,00 Diaconie: 25% van 2000  + deel van het surplus in overleg 
   CvK: 75% van 2000 + deel van het surplus in overleg 
Giften: 

• <= EUR 500:   Diaconie  25% CvK:  75%  

• > EUR 500:    Diaconie: 25% van 500 + deel van het surplus in overleg 
   CvK: 75% van 500 + deel van het surplus in overleg 
 

• Bijzondere erediensten (huwelijk) 

• Ongeacht bedrag:  Diaconie  25%  CvK:  75%  
Basis voor het overleg met betrekking tot de verdeling van het surplus zijn de begrotingscijfers en 
de financiële reserves van Kerk en Diaconie. Komen College van Kerkrentmeesters er onderling 
niet uit, dan beslist de kerkenraad. 

 
Collecte Wensen Diaconie 

• Algemene collectes diaconie 14 keer per jaar. 

• Algemene collectes Werkgroep ZWO 2 x per jaar. 

• Vakantie Collecte Laatste zondag in mei 

• Dankdag Collecte 1e zondag november 

• December Collecte 2e zondag december 

• Collecte Vluchtelingen 2 keer per jaar 

• Collecte pastoraat oude wijken / Open huis Pauluskerk 1 keer per jaar  

• Voedselbank 1 keer per jaar 

• KIA Kinderen in de Knel Kerstnachtdienst / 1st kerstdag  

• KIA Oecumene 1 keer per jaar  

• KIA Werelddiaconaat  4 keer per jaar 

• KIA Kerk en Israel 1 keer per jaar 

• KIA Zending 4 keer per jaar inclusief pinksteren 

• KIA Diaconaat (NL) 2 keer per jaar 

• KIA Kerk in actie totaal 1 keer per jaar 
Geen collectes in de stille week, met uitzondering van Witte donderdag (avondmaal) 
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5. Aandachtsgebieden  

 
- Rijkdom en Armoede  
Een van de belangrijkste doelstellingen van de diaconie is het omzien naar de naaste in nood. We geven 
dit vorm door het onderzoeken en inventariseren van de mogelijkheden om kwetsbare mensen 
daadwerkelijk te helpen en het recht van de zwakke mensen in de samenleving te versterken. Daarbij 
wordt eerst gekeken in hoeverre de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en worden 
misstanden op dat gebied aan de juiste organen doorgegeven en met hen besproken. We onderhouden 
contacten met kwetsbare gezinnen of individuele personen. Deze contacten zijn soms eenmalig, maar 
kunnen ook langdurig zijn. Indien nodig worden leningen verstrekt of wordt geld ter beschikking gesteld 
voor het oplossen van acute nood. In andere gevallen wordt hulp geboden bij de financiële administratie 
(bijvoorbeeld bij het invullen van belastingformulieren) of wordt de weg gewezen naar hulpverlenende 
instanties. 
Stille armoede komt binnen de gemeente steeds meer voor. Dit blijkt uit een onderzoek dat recentelijk is 
uitgevoerd door de GG&GD. Onder armoede wordt niet alleen verstaan een tekort aan financiële middelen. 
Ook sociale uitsluiting is een vorm van armoede en vaak het gevolg van een tekort aan inkomen. Door 
sociale uitsluiting ontstaat eenzaamheid. Als diaconie willen wij de komende jaren proberen hier iets aan te 
doen. Dit kunnen wij uiteraard niet alleen. Ook willen wij daar niet zelf mee aan de slag gaan. Eerst zullen 
wij ons in het probleem moeten verdiepen en informatie inwinnen. Het is goed om de komende periode om 
ons heen te kijken naar al bestaande initiatieven en ons daar zo mogelijk bij aan sluiten, maar wel vanuit 
onze achtergrond. Wij zullen moeten kijken wat onze bijdrage kan zijn. Krachtens de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning wordt er van mensen een eigen inspanning gevraagd maar wordt er ook meer gevraagd 
van het omzien naar elkaar. Het is voor burgerlijke en kerkelijke gemeente moeilijk is om de stille armoede, 
eenzaamheid etc., op te sporen. Samenwerking met sociale instanties kan een mogelijkheid zijn om 
schrijnende gevallen in beeld te brengen.  
- zorg voor minderbedeelden (vluchtelingenzaken, individuele financiële begeleiding, armoedebestrijding, 
detentiezaken) 
 
-Ouderen en Welzijn  
De samenleving vergrijst, waardoor de groep ouderen in onze samenleving de komende jaren relatief 
groter wordt. Naast het feit dat veel ouderen door betere zorgverlening en leefomstandigheden langer vitaal 
blijven, betekent de vergrijzing tevens een groei van het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk of 
eenzaam is. Waar nodig wordt diaconale hulp en steun geboden aan degenen die vanwege leeftijd of 
handicap beperkt zijn in hun eigen mogelijkheden. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de 
ouderensozen, die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. 
 
- zorg voor ouderen (indicering, thuiszorg, verzorging, verpleging, WMO) 
Zorg voor de oudere en de zwakkere in een veranderende gemeente (samenleving) en hierbij inspelen op 
de veranderende hulpvraag. De diaconie wil zich de komende jaren speciaal richten op de groep ouderen 
en zwakkeren, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeente. Binnen onze gemeente kennen wij de 
zgn. Ouderensoos. Aan deze club nemen zowel ouderen van binnen onze gemeente als ouderen van 
daarbuiten deel. De groep bestaat hoofdzakelijk uit mensen boven de 75 jaar, 65% is zelfs ouder dan 80 
jaar. Voor hen wordt in de periode september t/m mei, iedere week een middag georganiseerd. Voor deze 
soos bestaat veel belangstelling. Met de leiding van de Soos willen wij d.m.v. regelmatig overleg doel en 
nut sterk in de gaten gaan houden en inspelen op e.v.t. behoeftes waarin tot op heden niet voorzien werd. 
Ook willen wij ons gaan richten op de ouderen die om welke reden dan ook niet in staat de Soos te 
bezoeken, en daardoor in een isolement dreigen te geraken. Eén van de diakenen is aangewezen als 
vertegenwoordiger in de Soos. Samen willen we kijken naar eventuele aanvullende activiteiten voor die 
ontmoetingsclub. Doel is hierbij om een nieuwe groep ouderen aan te trekken. 
Daarnaast kennen we de volgende onderwerpen: 
- werk (ontslag, werk zoeken, rechtspositie, verzuimzaken) (uitsluitend advies- en verwijsfunctie) 
- financiële begeleiding (bijv. belastinghulp (noodzakelijke aangiftes die niet door bv. mantelzorgers kunnen 
worden gedaan) 
- veiligheid en rechtszaken ( hulp en advies bij bv. veilig wonen) 
- zorg bij overlijden (uitvaartaangelegenheden en testamentaire zaken) 
- aandacht voor ouderen wonend in bijv. Helga en De Burcht (eenzaamheid, deelname kerkdiensten etc) 
 
- Werelddiaconaat  
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Werelddiaconaat heeft tot doel om in navolging van Jezus Christus samen inhoud te geven aan 
barmhartigheid door, daar waar mogelijk, wereldwijd om te zien naar mensen in lichamelijke of geestelijke 
nood. Vanuit het besef dat overal in de wereld rampen gebeuren is het Werelddiaconaat ontstaan. Het 
cluster ondersteunt wereldwijd diverse projecten en daarnaast biedt het noodhulp als landelijk giro 555 
wordt opengesteld. 
 
- Jeugddiaconaat  
Jeugddiaconaat heeft drie doelen, namelijk 1) er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in 
diaconale nood, 2) jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke 
dag en 3) het ondersteunen binnen de wijk en in de gemeente van diaconale acties die gedaan worden 
door jongeren. Van de drie doelen ligt de aandacht voornamelijk op de laatste twee. De behoefte aan 
diaconale ondersteuning bij de jeugd in Alexanderpolder is beperkt; meestal vindt hulp aan jongeren 
indirect plaats via hulp aan hun ouders. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat jongeren de jeugddiakenen in 
geval van nood weten te vinden.  
De focus van het Jeugddiaconaat ligt daarom bij de bewustwording van jongeren. Het jeugdwerk kan je 
daarbij zien als een proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen (ook praktisch) in deze wereld te 
staan.  
Het betrekken van jeugd bij de diaconie is daarom een belangrijk speerpunt. Dit betekent dat 
jeugddiaconaat verankerd moet worden in de kerkelijke structuur. De visie voor jeugddiaconaat sluit aan bij 
de visie van de diaconie: geïnspireerd door het evangelie wil het jeugddiaconaat jongeren een meerwaarde 
laten zijn voor de samenleving. Een bijdrage die tot doel heeft om jongeren te laten ontdekken hoe je leven 
van meer betekenis wordt door de inzet voor anderen, vooral voor mensen in de knel. Een bijdrage die ook 
tot doel heeft jongeren te ondersteunen bij problemen en samen zoeken naar oplossingen. Om de visie om 
te zetten in beleid zijn er vervolgstappen nodig aangezien er nu veel activiteiten incidenteel plaatsvinden. 
Binnen het jeugdwerk wordt wel op verschillende vlakken aan diaconie gedaan, maar dit is niet bewust 
gepland. Bij aansprekende diaconale ervaringen door jongeren zijn dezelfde jongeren gelijktijdig weer 
ambassadeur voor de diaconale houding van onze kerk. 
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7. Communicatie 
 

Transparantie verplicht. 

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt sinds 1 januari 2016 verplicht om online 
transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen 
deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op 
bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis. Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat 
erom dat de gegevens openbaar worden. De link naar deze specifieke gegevens wordt door de 
Dienstenorganisatie doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register 
vermelden. Zorg dus voor actuele gegevens in LRP! Wat moet er online te zien zijn?  

1. Naam van de gemeente, diaconie of classis (NB: de kerkordelijk juiste naam!)  

2. Het RSIN- of fiscaal nummer  

3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of emailadres)  

4. Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden)  

5. Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands) Met verwijzing (link) naar beleidsplan 
landelijke kerk 

6. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk en 
de vindplaats daarvan – indien van toepassing)  

7. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting)  

8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)  

9. Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten en balans met toelichting 
over het afgesloten boekjaar. Indeling conform de voorschriften van PKN 

10. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting). 

Bovenstaande leidt tot het inrichten van een eigen website, dan wel een deel van de website van de 
Protestantse Gemeente Alexanderkerk. Alle activiteiten van de diaconie kunnen zo ook onder de aandacht 
van de gemeenteleden worden gebracht. 

Daarnaast is het van belang regelmatig in de zondagse nieuwsbrief te communiceren over projecten, 
collectes en bestedingen. Behalve voorlichting betekent dit ook een kans op activeren van gemeenteleden. 

Verder zal de diaconie ook kopij leveren voor het gemeenteblad. Ook hierin zal melding worden gedaan 
van uitgevoerde en op stapel staande activiteiten. Daarnaast is dit ook een goed medium om de jeugd te 
betrekken bij allerlei diaconale activiteiten.  


