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HOE? 

Wij zijn 

BEREIKBAAR 

Wij zijn 

BETROUWBAAR 

Wij zijn 

DIENSTBAAR 

In gebed 

Barmhartig Pro-actief  

open 

toegankelijk 

Zoals we zelf behandeld 

willen worden 

Wij zijn 

LIEFDEVOL 

Zoals Jezus deed 

als Christen 

Duurzame, 

structurele 

oplossing 

Als gemeente 

samen dienen 

Geld 

Inzamelen 

Beheren 

Uitdelen 

Zorgen 

voor H.A.  

WAT? 

Acute (fin.) 

hulp 

Ondersteuning 

voedselbank 

Hulp aan 

gehandicapten 

Ophaaldienst 

Schulphulpmaatje Vluchtelingenwerk 

Ouderenbezoek 

Uitdelen 

kerstpakketten 

en dagboekjes 

Collecteren en 

doneren Luisteren 

en kijken 

op afstand 

Diaconaal 

netwerk 

bouwen 

Wij geloven dat we 

geroepen zijn om 

Jezus te volgen in het 

dienen van onze 

naasten 

WAAROM? 

Dorcas voedselpakketten 

Friedenstimme 
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WAAROM 

Wij geloven dat we 

geroepen zijn om Jezus 

te volgen in het dienen 

van onze naasten 

2 Kor. 9:6 

Het werk zal gezegend worden 

Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie 

zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 

 

Matt. 25:40 

Hulp geven doe je voor God 

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar 

Ik zeg u: voor zover u dit voor een van de 

geringste broeders van Mij gedaan heeft. 

Hebt u dat voor Mij gedaan. 

Joh. 13:14-15 

Dienen zoals Hij diende 

Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw 

voeten gewassen hebt, moet u ook elkaars 

voeten wassen. Want Ik heb u een 

voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen 

zoals Ik voor u hebt gedaan. 

Matt. 5:16 

Help om God groot te maken 

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, 

dat zij uw goede werken zien en uw Vader, 

Die in de hemelen is, verheerlijken. 

Gal. 6:10 

Zorg voor de gemeente en 

daarbuiten  

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid 

hebben, goed doen aan allen, maar vooral 

aan de huisgenoten van het geloof. 

Filip. 2:3 

Help in nederigheid om niet  

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, 

maar laat in nederigheid de een de ander 

voortreffelijker achten dan zichzelf. 

Hand 6:3 

Aanstellen diakenen 

Zie daarom uit, broeders, naar zeven 

mannen uit uw midden, van 

wie men een goed getuigenis geeft, vol van 

de Heilige Geest en van wijsheid, die wij 

voor deze noodzakelijke taak zullen 

aanstellen. 
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Toelichting beleidsplan Diaconie 

Het beleidsplan van de Diaconie van de Oosterkerk is ontstaan uit een aantal gesprekken die we als 

diakenen van de diaconie met elkaar en ook de kerkenraad hebben gehad. Hierin hebben we 

persoonlijk met elkaar gedeeld hoe we aankijken tegen het ambt van diaken. Vervolgens hebben we 

gesproken over wat we willen bereiken. Deze gesprekken zijn gevoerd aan de hand van het boek 

‘Handboek voor diakenen’  

Uiteindelijk zijn we tijdens deze sessies uitgekomen op het model van Simon Sinek, de Golden Circle 

hetgeen de basis vormt voor ons beleidsplan. Daarmee staan de volgende vragen centraal: 

1. Waarom zijn wij diaken? 

2. Hoe geven we invulling aan die roeping/taak? 

3. Wat doen we om uitvoering te geven aan deze taak? 

Waarom zijn wij diaken? 

Wij zijn dus het geloofsgesprek aangegaan en hebben we ons gebogen over de vraag waarom we 

Diaken zijn. Feitelijk zijn we zijn verkozen tot dit ambt door de kerkenraad / gemeente. Daarnaast 

voelen we ons geroepen door God om deze taak uit te voeren. Toch is dat niet het volledige  

antwoord. Als iemand het ons vraagt, kunnen we toch moeilijk antwoorden dat we nou eenmaal 

verkozen of geroepen zijn. Wat is nou echt de essentie waarom we deze taak doen? Dus waarom zijn 

we diaken? Dat gaat nog iets verder. Ja, we zijn geroepen, maar voor 

welke taak? Om te dienen van onze naasten, zoals Jezus dat heeft 

voorgedaan.  

Samengevat kwamen we tot het volgende antwoord op de vraag waarom 

we diaken zijn:  

Waarom: “Wij geloven dat we geroepen zijn om Jezus te volgen in het 

dienen van onze naasten.” 

Wij weten ons in onze roeping gesteund door diverse teksten uit de bijbel: 

1. Joh. 13:14-15 

Dienen zoals Hij diende 

Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen hebt, moet u ook elkaars voeten wassen. Want Ik heb u 

een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u hebt gedaan. 

2. Hand 6:3 

Aanstellen diakenen 

Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de 

Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. 

3. Matt. 5:16 

Helpen om God groot te maken 

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 

verheerlijken. 

4. Matt. 25:40 

Hulp geven doe je voor God 
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En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar Ik zeg u: voor zover u dit voor een van de geringste broeders van Mij 

gedaan heeft. Hebt u dat voor Mij gedaan. 

5. Filip. 2:3 

Help in nederigheid om niet  

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan 

zichzelf. 

6. Gal. 6:10 

Zorg voor de gemeente en daarbuiten  

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het 

geloof. 

7. 2 Kor. 9:6 

Het werk zal gezegend worden 

Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. 

Een roeping die niet alleen voor de diakenen geldt, maar voor heel de gemeente. De diaconie staat 

de gemeente bij in deze roeping. Dit is ook in het beleidsplan van de Oosterkerk zo benoemd.  

Uit beleidsplan Oosterkerk: 

3.8 Diaconaat Diaconale opdracht  

De Oosterkerkgemeente ziet het als haar diaconale roeping, in Nederland en in de wereld*,  zich in te 

zetten voor wie lijden, door het geven van financiële steun en door dit lijden onder de aandacht te 

brengen van de gemeente. Deze diaconale roeping geldt de hele gemeente en zij wordt daarin 

bijgestaan door de  diaconie. Belangrijkste taken van de diaconie zijn: inzameling van de gaven en het 

inzetten  van deze gaven waar nodig. Daarnaast zijn er andere taken die de diakenen van de  

gemeente op zich nemen. Deze zijn uitgewerkt in Bijlage 2 Taken Wijkraad van diakenen.  

* hieruit blijkt het missionaire karakter, zie beleidsplan Oosterkerk pagina 5 

Hiermee sluit de diaconie ook aan bij de kerkorde, ordinantie 11 art. 3 lid 5 (in eigen woorden): 

De diaconie blijft bij de uitvoering van haar taken binnen de grenzen van het beleidsplan van de 

kerkenraad.  

In de kerkorde worden enkele taken van de diaconie benoemd: 

Lid 4. Zorgdragen voor geldwerving 

Lid 7. Verlenen diaconale steun  

Dit zijn voor de diaconie van de Oosterkerk ook de speerpunten in het beleid: zorgen voor voldoende 

middelen om diaconale steun te kunnen verlenen en het daadwerkelijke hulp verlenen waar nodig. 
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Hoe geven we invulling aan die roeping/taak? 

Nadat we ons gebogen hadden over waarom we diaken zijn, hebben we ons afgevraagd hoe we deze 

taak (roeping) uitvoeren. Welke basishouding hebben we? Welke intenties?   

Wat zijn onze kernwaarden? Waar kan je ons op aanspreken? 

1. Wij zijn DIENSTBAAR 

2. Wij zijn BETROUWBAAR 

3. Wij zijn LIEFDEVOL 

4. Wij zijn BEREIKBAAR 

Hoe doen we dat?  

1. We proberen te handelen, zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Als volgeling van Christus, als 

Christen. 

2. We behandelen anderen, zoals we zelf behandeld willen worden. 

3. We doen alles in gebed, in barmhartigheid. 

4. We zorgen voor duurzame, structurele oplossingen. 

5. We handelen proactief, open en toegankelijk. 

6. We zamelen giften in, beheren die en delen die uit. 

7. We dienen samen met de gemeente door ze te betrekken en in te schakelen. 

Nu we weten waarom we diaken zijn en hoe we dat doen, rest de vraag wat we eigenlijk doen om 

onze taak uit te voeren.  

Wat doen we om uitvoering te geven aan deze taak? 

We handelen in alles vanuit de Oosterkerk, die meervormig kerk wilt zijn. Hieronder vallen dus de 

leden en bezoekers van de Oosterkerk, Perronmeetings, Perronactiviteiten, Hart4U diensten en 

overige activiteiten die vanuit de gemeente van de Oosterkerk worden uitgevoerd. 

Wat doet de gemeente met de ondersteuning van de Diaconie? 

• Geld ophalen (collecteren) en uitdelen (doneren)   

• Zorgen voor het Heilig Avondmaal 

• Ophaaldienst voor het bezoeken van de diensten 

• Uitdelen kerstpakketten en dagboekjes 

• Het mogelijk maken van het meeluisteren en meekijken op afstand 

• Ouderenbezoek 

• Het verlenen van acute (financiële) hulp 

• Helpen van gehandicapten 

• Ondersteunen voedselbank 

• Ondersteunen schuldhulpmaatje 

• Helpen van vluchtelingen 

• Diaconaal netwerk opbouwen 

Deze lijst van activiteiten is dynamisch en zal de komende tijd nog verder worden aangevuld. 


