Diaconaal Beleid PGT
1.

Diaconaat: inspiratie, uitgangspunten en organisatie.
> Wat is diaconaat en wat inspireert ons:
a. Diaconaat is voor ons een werkwoord wat betekent “liefhebben en dienen”, ieder tot z’n
bedoelde recht laten komen, met als Bijbelse inspiratiebron het gebod “Je naaste liefhebben
als jezelf”.
> Hoe brengen we diaconaat in de praktijk:
b. We geven hieraan praktisch inhoud via twee wegen:
 Barmhartigheid (goed doen, helpen, meeleven, aandacht geven, etc.)
 Gerechtigheid (diepere oorzaken onderkennen en aanpakken, foute structuren ten
goede (helpen) keren).
> Waarop richten we ons met diaconaat:
c. Diaconaat richt zich op “de hele schepping”(mens, dier en aarde), ongeacht geloof, ras en
afkomst. We brengen het in de praktijk op basis van gelijkwaardigheid en respect tot de ander.
> Voorwaarden voor diaconale hulp:
d. De doelen waar we ons op richten benaderen we zonder voorwaarden met betrekking tot
geloof en/of kerk. Wel stellen we als voorwaarde bij personen die onze hulp nodig hebben, dat
zij zelf zo mogelijk initiatief tonen, maar tenminste inzet om zichzelf weer te kunnen redden.
Onze hulp is altijd een middel, geen doel op zichzelf.
> Wie “doen” diaconaat:
e. Wij geloven in “diaconaat doen we allemaal”. Dat betekent dat zoveel mogelijk
gemeenteleden, maar zelfs ook daarbuiten, diaconaal bewust en actief moeten zijn. Diakenen
zijn daarbij gidsen / voortrekkers. Kerkelijk-organisatorisch kan dat door middel van het
diaconaal taakdragerschap. Om een zo breed mogelijke inzet te bevorderen verdelen we het
diaconale werk in een heldere, overzichtelijke en laagdrempelige organisatie met concrete,
afgebakende taken die niet te groot in omvang zijn en in de tijd beperkt. Er moet een
wervende kracht vanuit gaan naar de hedendaagse type vrijwilliger.
> Doen we diaconaat voor de PGT als één geheel of per wijkgemeente:
f. We doen diaconaat niet afzonderlijk per wijkgemeente, maar als Protestantse Gemeente Tiel
als één geheel. Voor de praktische uitwerking van onze gemeenschappelijke activiteiten
moeten per wijkgemeente nuanceringen mogelijk zijn als dat het beoogde resultaat ten goede
komt.
> Als we niet alles tegelijk kunnen, welke keuzes maken we dan:
g. De hele wereld diaconaal “onder handen nemen” zou wenselijk zijn, maar met de beschikbare
menskracht en tijd lukt dat niet. Dus moeten we keuzes maken. Als we keuzes moeten maken,
dan geven we de hoogste prioriteit aan “diaconaat dichtbij” en als tweede “diaconaat verdeer
weg”. Dat betekent dus niet de één wel en de ander niet. We zullen die prioriteitsvolgorde
periodiek herijken, voor de hand ligt in het najaar bij de planning van het nieuwe jaar.
> Alleen of in samenwerking:
h. In het “barmhartigheidsdiaconaat” (hulp verlenen, etc.) willen we maximaal gebruik kunnen
maken van de ervaringen en professionaliteit die binnen de kerken aanwezig zijn. Het
(diaconale) Inloophuis met z’n doelstelling en 25 jaar ervaring is daar een voorbeeld van. We
zullen niet aarzelen om samenwerking te zoeken met anderen waarmee we onze doelstelling
delen als daarmee effectiviteit en efficiëntie vergroot worden.
Voor het “gerechtigheidsdiaconaat” (structuren signaleren en veranderen) is studie, analyse en
overleg nodig met gelijkgezinden en is samenwerken, door de macht van het getal en de
argumenten, de grootste kans op succes.
> Indeling van alle diaconale activiteiten t.b.v. heldere concrete en afgebakende taken:
i. De diaconale activiteiten, waaronder de taken zoals in de kerkorde beschreven, hebben we in
een viertal categorieën ondergebracht:
 Barmhartigheidsdiaconaat: concreet hulp / actie bieden (zie hiervoor punt b)
 Gerechtigheidsdiaconaat: Kennen, Kiezen en Gerechtigheid (zie hiervoor punt b)
 Communicatie
 Coördinatie en Bestuur.
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2.

Concretisering.
2.1 Barmhartigheidsdiaconaat
In het Barmhartigheidsdiaconaat staat de concrete hulpverlening in al z’n uitvoeringsfacetten centraal.
Er wordt daarbij gekozen om alle aanwezige deskundige mensen en middelen zodanig te bundelen dat
effectief, efficiënt en – bij acute situaties - snel gehandeld kan worden. De keuze valt daarbij op de
realisering door middel van een Diaconaal Actie- en Hulpcentrum.
In een dergelijk centrum zal een meldpunt voor (acute) hulpvragen op basis van een zo groot mogelijke
beschikbaarheid aanwezig zijn, waar kennis en ervaring aanwezig is om adequaat en selectief met de
hulpvragen om te gaan in een eerste beoordeling of de hulp vanuit de diaconie geboden moet worden.
Alle hulpvragen die bij de kerk binnenkomen worden naar dit meldpunt verwezen.
Indien de hulpvraag aan de diaconie terecht is,dan is een crisisteam vanuit de betrokken diaconale
instanties/fondsen, onder regie van een coördinator van het Centrum, in staat snel en doeltreffend te
handelen. De diaconale financiële fondsen (zoals Hoogendijkstichting, van Overasfeltfonds, IHT) zijn
betrokken om – binnen de voor elk fonds geldende statuten – de financiële hulpruimte en slagkracht te
bieden.
Daarnaast biedt het Centrum voorzieningen voor de met prioriteit geselecteerde doelgroepen voor
diaconale aandacht en zorg. Te denken hierbij is aan mensen met sociale eenzaamheid, armoede,
vluchtelingen, allochtonen, lotgenootgroepen.
In onze situatie bestaat sinds 25 jaar een Inloophuis in samenwerking met de RK PCI. Het ligt voor de
hand bovenstaand beleid te realiseren via dit Inloophuis en met de daar aanwezige deskundigheid en
ervaring. De verwachting is dat het Inloophuisbestuur na de interne afronding van hun heroriëntatie op
hun functie met een bijstelling van functie en organisatie zal komen, waarin ruimte aanwezig zal blijken
om onze geformuleerde doelstellingen voor bepaalde doelgroepen te realiseren. In een eerste informele
gedachtewisseling over onze ideeën werd door het bestuur positief gereageerd.
Nog voor de zomer 2012 zullen gesprekken met het Inloophuisbestuur plaatsvinden over de nadere
invulling, de mogelijkheden, voorwaarden en mogelijke consequenties.
Tegelijkertijd zal vanuit de diaconie ook het gesprek geopend worden met de besturen van de diaconale
financiële fondsen (Hoogendijk, Overasfelt, IHT) over hun participatie in het hierboven beschreven
concept.
Bij realisering zullen wij als diakenen actief deelnemen in het gestalte geven aan dit Centrum/eventueel
Inloophuis en er zo mogelijk in meewerken. Verder zal het werk zodanig georganiseerd worden dat het
drempelverlagend werkt voor vrijwilligers om actief deel te nemen door een taak voor hun rekening te
nemen.
De mogelijkheid om de basis voor een dergelijk diaconaal centrum te verbreden met andere kerken, b.v
onder de vlag van het Diaconaal Platform Tiel, wordt nadrukkelijk open gehouden en concreet verkend
op de gemeenschappelijke doelstellingen. Rond de zomer 2012 worden met de kerkgenootschappen van
De Ark en Magnificatkerk gesprekken gehouden.
2.2 Gerechtigheidsdiaconaat.
In het Gerechtigheidsdiaconaat gaat het primair om het onderkennen en kiezen van structuren in onze
samenleving waarvan mens, dier en aarde (milieu) de dupe (kunnen) worden en die verhinderen dat
mensen tot hun recht komen.
Het gaat hierbij vooral om lezen, (onder)kennen, bewust maken, overleggen en eventueel actie voeren
om veranderingen tot stand te brengen.
Om dit overzichtbaar en behapbaar te maken en te houden, kiezen we voor een thematische aanpak
waarbij het aantal thema’s aan moet sluiten bij wat we met de beschikbare mensen aankunnen.
Bovendien denken we bij een thematische aanpak tot een kleinschaligheid in werkomvang te komen die
drempelverlagend werkt voor de werving van geïnteresseerde of te interesseren vrijwilligers.
De actuele thema’s waar voorlopig voor gekozen wordt, zijn:
Werk en Inkomen (o.a. Schuldhulpverlening), Zorg en Welzijn (o.a. wet Maatschappelijke
Ondersteuning) en Werelddiakonaat (o.a. incl. (Z)WO, Amnesty International, Wereldwinkel/Fair
Trade).
Omdat het hierbij gaat om analyses en overleg waarbij “de macht van het getal” toch wel eens de
invloed kan bepalen om tot veranderingen te komen, ligt het voor de hand aansluiting te zoeken in het
verband van het Diaconaal Platform Tiel, waarin met dezelfde thema’s geprobeerd wordt tot bemensing
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van de bijbehorende werkgroepen te komen. Bovendien maakt de hedendaagse marginalisering van de
kerk (maar niet van z’n boodschap) het noodzakelijk de gelederen te sluiten waar dat maar enigszins
kan. We hebben dan ook besloten deze aansluiting te zoeken en zijn er met ons lidmaatschap van het
DPA actief bij betrokken.
De erediensttaken die de diaconie in de kerkorde zijn opgelegd, beschouwen we als een aspect van het
Gerechtigheidsdiaconaat omdat het ten diepste betekent de gemeente bewust te maken van
onrechtvaardige situaties in de samenleving en waar het er juist om moet gaan om al het goede van de
Schepping met elkaar gelijkelijk te delen.
Het aspect jeugddiaconaat is benoemd, maar nog niet verder inhoudelijk bediscussieerd.
2.3. Communicatie
Zonder communicatie geen bekendheid. Communicatie is een vak op zich en zit vaak nog te weinig in
onze kerkelijke genen. Toch moeten we gekend worden door onze daden en dat betekent dat binnen en
buiten de kerken gemeld moet worden wat er aan de hand is en wat we doen. Ook moeten we zelf
communicatief vaardiger worden.
Daarom kiezen we voor een paar mensen die kennis en ervaring hebben met communicatie en deze taak
willen vervullen. De landelijke kerk voorziet ook in trainingen op dit aspect.
We spraken af dat ieder in z’n eigen netwerk op zoek gaat naar mensen die dit op zich zouden willen en
kunnen nemen. We zullen dan eerst een gesprek met deze mensen hebben over wat we zoeken.
2.4. Coördinatie en Bestuur
De coördinatie van het hierboven beschreven proces en de gemaakte keuzes ligt bij het College van
Diakenen ofwel de Algemene Diaconie. Hier ligt ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid.
De Algemene Diaconie wordt gevormd door alle diakenen van de PGT. Van de vergadering kunnen ook
lid worden vertegenwoordigers van groepen uit de hierboven beschreven organisatie die niet door een
diaken vertegenwoordigd worden. Dit zullen dan leden zijn met spreekrecht, maar geen stemrecht.

Algemene Diaconie PGT.
Tiel, 11 april 2012.
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