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Doelstellingen   

College van Diakenen 2019-2022 

Doelstelling 1 
 
Wat:   Werelddiaconaat en zending 
Hoe:  Drie keer per jaar onder de aandacht brengen van de gemeente d.m.v. speciale 

 diensten in samenwerking met andere commissies, vrijwilligers of zanggroepen. 
  Twee keer voor het werelddiaconaat en op Pinksterzondag voor de zending. 
Doel:   Meer opbrengsten creëren voor doelen die aangedragen worden door Kerk in Actie. 
Wanneer:  Vanaf 2019. 
Wie:   Diaconie met behulp van gemeenteleden.  

Doelstelling 2 
 
Wat:   Ouderen en welzijn. 
Hoe:   Het opzetten van een vrijwilligerspoule welke zich in kan zetten voor individuele 

 hulpvragen.   
Doel:   Daar waar nodig mensen helpen bij het zoeken van oplossingen en mogelijkheden die 

 er zijn om hulp te krijgen. Het voorkomen en doorbreken van eenzaamheid.  
Wanneer:  Vanaf 2019 doorlopend. 

. Wie:   Diaconie met behulp van gemeenteleden
 
Doelstelling 3 
 
Wat:   Armoede en achterstand. 
Hoe:  Informatie verzamelen wat nodig is aan voedsel bij de Voedselbank. Oproepen van de 

 gemeenteleden om een keer per maand producten te geven welke bestemd zijn voor 
 de Voedselbank. 

Doel:   Het ondersteunen en helpen bij het bestrijden van stille armoede in de gemeente. 
Wanneer:  Doorlopend. 
Wie:   Diaconie met behulp van gemeenteleden. 
 
Doelstelling 4 
 
Wat:   Dienst der voleinding. 
Hoe:  Het voorbereiden en helpen van een herdenkingsdienst van voleinding voor het 

 herdenken van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn.  
Doel:   Een waardige dienst organiseren. 
Wanneer:  Doorlopend. 
Wie:   Diaconie, Pastorale raad, Liturgisch bloemschikken en scriba. 
 
Doelstelling 5 
 
Wat:   Nood in de wereld. 
Hoe:   De gemeente te informeren d.m.v. folders/voorlichting en te collecteren voor deze 

 speciale (nood)situaties. 
Doel:   Projectondersteuning door deze financiële bijdrage uit de gemeente. 
Wanneer:  Doorlopend. 
Wie:   Diaconie. 
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Doelstelling 6 
 
Wat:   Samenwerking gezamenlijke diaconieën. 
Hoe:   Door twee keer per jaar gezamenlijk te vergaderen. 
Doel:   Met de diaconieën van alle kerken in de Wieringermeer een breder draagvlak krijgen 

 om in 2019 gezamenlijke activiteiten te realiseren. 
Wanneer:  Vanaf 2019 

. Wie:   Gezamenlijke diaconieën
 
 
Doelstelling 7 
 
Wat:   Mensen/gezinnen in de knel. 
Hoe:   Onderzoeken in hoeverre stichting Present hierin iets betekenen kan voor de 

 diaconie. 
Doel:   Hen ondersteunen/begeleiden en eventueel fysiek helpen van mensen / gezinnen 

 die tussen wal en schip zijn geraakt. 
Wanneer:  Vanaf 2019. 
Wie:   Diaconie 

Doelstelling 8 
 
Wat:   Jeugd geïnteresseerd krijgen in de diaconie. 
Hoe:   De jeugdraad benaderen en informeren of er belangstelling is onder de jeugd om 

 “stage” te lopen bij de diaconie. 
 Het aantrekken van diaconaal- kerkrentmeesters. Bij elke wisseling van diakenen 
 worden doopleden gevraagd om in de diaconie zitting te nemen. Deze leden worden 
 niet in het ambt bevestigd, maar vervullen wel diaconale taken.  

Doel:   De jeugd laten meewerken met diverse diaconale activiteiten en het verjongen van 
 de diaconie 

Wanneer:  Vanaf 2019. 
Wie:   Diaconie. 
 

 

 

 

 

 

  


