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Doelstelling van de diaconie:  
 
Het leveren van bijdragen aan het welzijn van de samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de 
samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituatie. 
 
Beleidsplan: 

 Hoofdlijnen:  
 

De diaconie wordt geïnspireerd door woord en daad in Handelingen 2 vers 41-47.  
Het woord “Diakonos” is een Grieks woord dat “dienaar aan tafel” betekent. De zorg voor brood en wijn bij het Heilig 
Avondmaal en het delen daarvan is daarom ook een belangrijke taak.  
 

 Visie van de diaconie:  
 

“In de gemeente bemoedigen en troosten we elkaar met Gods Woord, en door de gemeenschap van het Heilig Avondmaal wordt 
de werking van de Heilige Geest zichtbaar.” (Dichter bij God) 
“In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.” 
(Dichter bij elkaar) 
“De gemeente wordt in de samenleving zichtbaar als een zoutend zout, mede door haar christelijke bewogenheid voor de 
hulpbehoevende.” (Dichter bij de samenleving)  
 

 Speerpunten van de diaconie: 
 

“missionaire verbreding” (visie: dichter bij God) 
 
“bevorderen van onderlinge contacten” (visie: dichter bij elkaar) 
 
“bieden van (nood)hulp in crisistijd” (visie: dichter bij de samenleving) 

 
 
Beloningsbeleid:  
Binnen de diaconie zijn de beloningen niet van toepassing.  
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: • Vaste activiteiten Diaconie.  In elke kerkdienst is minimaal één diaken aanwezig. De 
diakenen komen daarnaast om de zes weken samen in een diaconie vergadering en tevens elke maand in een 
kerkenraadsvergadering.  Diakenen zijn er om armoede te bestrijden en waar nodig hulpbehoevendne te ondersteunen. Elk jaar 
komen er diverse hulpvragen bij de diaconie binnen waarop zij tracht in te spelen.   
  
• Heilig avondmaal:  
De Diaconie heeft de zorg voor het Heilig Avondmaal. Naast de viering van het Heilig Avondmaal in onze eigen gemeente zorgt 
de diaconie ook voor het Heilig Avondmaal in het bejaardenhuis de Ark.  Bij de viering de eigen gemeente zijn er drie diaken 
aanwezig, in geval van een viering in de Ark is er 1 diaken aanwezig.  
 
  



RSIN 8241.08.796 
Diaconie van de Hervormde Gemeente te Wateringen 
Plein 5 
2291 CA Wateringen. 

 

Diaconie van de Hervormde Gemeente te Wateringen 
RSIN 8241.08.796 

 

• Fruitbakjes na de oogstdienst:  
Tijdens de oogstdienst krijgen alle mensen van 80 plussers en zieken in de gemeente een Fruitbakje. De fruitbakjes worden door 
de Diaconie klaargemaakt en samen met de medewerking van veel vrijwilligers zijn deze bij de juiste mensen bezorgd.  
  
 • Bijwonen van diverse instanties en locaties.         
 De diaconie bezoekt per jaar meerdere vergaderingen bij onder andere Kontaktraad, Diaconaal platform Westland,  
Streekverband de 10.  Daarnaast zijn we als diakenen aanwezig op vieringen bij de Kastanjehof en bij het Westerhonk.  
 Tijdens de avond voor het bepalen van de goede doelen bij de kringloopwinkel is er ook iemand van de diaconie aanwezig. 
Waar mogelijk zal de afgevaardigde van diaconie een presentatie geven over de activiteiten van de diakenen.   
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