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Ontstaan en regelingen diaconie

• Bijbelse opdracht: Instelling diakenambt in 
Handelingen 6.

• Hoofdlijnen omschreven in Ordinantie 11 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/

• Meer in detail: Plaatselijke Regeling 
https://www.herveen.nl/src/Frontend/Files/userfiles/fi
les/Plaatselijke%20regeling%20per%2001-01-2021.pdf

• Beleidsplan Hervormde Gemeente 2018 – 2021 
https://www.herveen.nl/src/Frontend/Files/userfiles/fi
les/Beleidsplan/Beleidsplan%20AK%20Publicatie.pdf

• Geactualiseerd beleidsplan komt binnenkort.

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/
https://www.herveen.nl/src/Frontend/Files/userfiles/files/Plaatselijke%20regeling%20per%2001-01-2021.pdf
https://www.herveen.nl/src/Frontend/Files/userfiles/files/Beleidsplan/Beleidsplan%20AK%20Publicatie.pdf


Eerst even dit….
• Iedere wijkgemeente heeft een wijkraad van diakenen: 

maken jullie deel van uit!
• Iedere wijkraad van diakenen vaardigt één diaken af 

naar het college van diakenen.
• De diaconie van de hervormde gemeente heeft 

rechtspersoonlijkheid.
• De diaconie:

– wordt bestuurd door het college van diakenen (CvD)
– heeft een dagelijks bestuur (het moderamen CvD)

• Het college van diakenen ressorteert onder de 
algemene kerkenraad.
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Hoofdlijnen diaconie
Ordinantie 11-2-8: Betreft college van diakenen

• Voor het verrichten van de diaconale dienst 
materiële en financiële voorwaarden scheppen:
– Opstellen beleidsplan.
– Begroting.
– Jaarrekening.
– Geldwerving.
– Beheren goederen.
– Verlenen diaconale steun aan personen, kassen, 

fondsen, instellingen, rechtspersonen. 



Meer in detail (1)
Plaatselijke Regeling

• Iedere wijkraad van diakenen wijst één diaken 
en een plaatsvervanger aan voor het college. 

• Vanuit de commissie DLW, GZZ, Ouderenwerk 
en de Financiële Commissie en Jeugdraad is 
minimaal één diaken aanwezig in het college.



Meer in detail (2)
Plaatselijke Regeling

• Een vijftal commissies met vanuit iedere 
wijkraad een afvaardiging:
– Diaconaat Landelijk en Wereldwijd.
– Gehandicapten, Zieken en Zorg.
– Financiële Hulp.
– Ouderenwerk.
– Jeugd.
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Meer in detail (3): Diaconale commissies
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Meer in detail (4): Taken wijkdiaconie
Plaatselijke Regeling

• Inzameling liefdegaven.
• Ambtelijke tegenwoordigheid in kerkdiensten.
• Dienen aan tafel tijdens Heilig Avondmaal.
• Toerusten wijkgemeente diaconale roeping.
• Bezoek nabestaande(n).
• Aanspreekpunt Helpende Hand.
• Coördinator Hulp In Praktijk.



Meer in detail (5): Taken wijkdiaconie
Plaatselijke Regeling

• Coördinatie en uitvoering van:
– Ouderenwerk.
– Gehandicaptenwerk.
– Zorg voor hulpbehoevenden (financieel, eenzaam, 

maatschappelijk/ psychische vastgelopen).
– Jeugdzorg.

• Afvaardiging naar een commissie.
• Afvaardiging naar college.



Verder nog ….

• De diaconie participeert in:
– Diaconaal Platform Veenendaal (diaken Van de 

Hoef).
– Inloophuis de Zevensprong …….?
– Stichting Schuilplaats.



Collecterooster

• Wordt afgeleid van de begroting.
• Iedere kerkdienst een diaconiecollecte.
• Concrete bestemmingen.
• Collecterooster 2022.
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Huwelijksdienst (1)

• Huwelijksdienst wordt door predikant 
voorbereid tijdens huwelijksgesprek; formulier 
wordt door predikant ingevuld; keuze wordt 
gemaakt voor bestemming collecte:
– 100% voor kerkbeheer
OF
– 100% voor de diaconie: diaconale bestemming (op 

aangeven van het bruidspaar).



Huwelijksdienst (2)

• Neem t.b.v. de collecteopbrengst een sealbag
mee. 

• Vul die in met de datum van de huwelijksdienst.
• En òf Kerkbeheer òf Diaconie.
• Doe behalve de opbrengst ook de Liturgie in de 

sealbag.
• Lever de gesloten sealbag in bij de wijkgemeente 

die de verantwoording had (ook als de dienst in 
een ander kerkgebouw/plaats of buiten 
Veenendaal plaatsvond).



Diaconaal Maatschappelijk Centrum 
Markt 10

• Aanwezigheid diaconaal
werker.

• Een schitterend pand waar
veel activiteiten
plaatsvinden.

• Huisvesting van 
hulpverlenende instanties.

• Is een kostbaar pand.
• Voor de instandhouding

beschikt het college van 
diakenen over een
technische commissie. 



Inloop

Koffiemorgen

Inloophuis….??

Markt-Evangelisatie

Real life Cafe

Hulpverlening

Marakring

Tsjernobylkinderen

Al Anon

In Perspectief

Hulp In Praktijk

Schuldhulpmaatje

Overige Activiteiten

Diaconale aansturing

Chr. Bibliotheek

Kantoor Diaconaal Werker

Diaconaal Platform 
Veenendaal

Huisvesting diverse 
Hulpverleningsorganisaties

Activiteiten in Diaconaal Maatschappelijk Centrum Markt 10

Hulplijn Veenendaal



Communicatie
• Extern / de gemeente:

– Via Diaconaal Werker
– Via kerkblad.
– Via website:

https://www.markt10.nl/AmbtsdragersHervormdVeenendaal
https://www.herveen.nl/wie-zijn-wij/diaconie

– Via Kerk Apps
– Via Instagram/Facebook (diaconie Hervormd Veenendaal en Markt10)

• Naar de wijkraden:
– Relevante mails.
– Verslagen van Diaconaal Platform Veenendaal.

• Missen jullie iets?

https://www.markt10.nl/AmbtsdragersHervormdVeenendaal
https://www.herveen.nl/wie-zijn-wij/diaconie


Overzicht verstrekte documenten

• Brochure Helpende Hand
• Brochure Hulplijn Veenendaal
• Brochure HIP Helpt
• Brochure Netwerk voor Jou
• Schuldhulpmaatje
• Voedselbank



VRAGEN?
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