
Werkplan diaconie 2021-2023 

Uitgangspunten voor werk van de diaconie 

Het helpen van mensen plaatselijk en mondiaal. Dit kan zowel in de vorm van bezoek als (financiële) 

ondersteuning. 

Hoe komt de diaconie aan het geld om dit te bereiken? 

D.m.v. collectes, giften en verpachting van gronden en opbrengsten van beleggingen/rentes. 

Hoe kan de diaconie haar bezoektaak handen en voeten geven? 

D.m.v. vrijwilligers en door financiële ondersteuning van de kerkenraad bestemd voor onze pastoraal 

medewerkster. 

Wat zijn de projecten voor 2021-2023? 

Plaatselijk 

1. Diaconale zorg verlenen (voornamelijk gedaan door kerkelijk werker). Een deel van het werk 

dat de kerkelijk werker doet kan geoormerkt worden als diaconaal werk, denk bijvoorbeeld 

aan bezoekwerk e.a. Op dit moment besteedt de kerkelijk werker daar 12 uur per week aan. 

Deze 12 uur worden nu door de diaconie vergoed. Mocht in de toekomst het aantal uren 

veranderen dan zal de diaconie bezien of de vergoeding aangepast dient te worden. De 

kerkelijk werker gaat in 2021 met pensioen, dus moet in 2021 bepaald worden wat er gedaan 

moet worden   

2. Bloemen voor de 75-plussers (gedaan door de bezoekgroep) 

3. Kerstattentie (bedrag aan minder bedeelden in Schagen e.o.). (Dit doen we samen met 

andere partijen). 

4. Hulp in crisissituaties. (Doen we samen met stichting Noodfonds en/of Caritas) 

5. Financiële hulp aan stichtingen/verenigingen welke plaatselijk werk doen.  

6. Proberen om de mensen in onze gemeente die niet naar de kerk kunnen komen toch de 

kerkdienst te laten meemaken. Via geluidsopname en/of video-opnamen (internet).  In 2020 

is er door de kerk apparatuur aangeschaft om uitzendingen via kerkdienstgemist.nl mogelijk 

te maken. Dit was eerder dan de bedoeling maar de reden daarvoor was dat er geen 

gemeenteleden in de kerk konden worden toegelaten (covid-19 maatregelen), dus moest er 

snel actie ondernomen worden. 

7. Voor 2021 en 2022 zal extra aandacht worden besteed aan plaatselijke Hospice. Deze zal 

extra financiële ondersteuning krijgen. 

 

Mondiaal 

1. Financiële ondersteuning  van stichtingen/verenigingen welke werk doen in het buitenland.  

2. Vanaf 2023 zal een buitenlands project (voor 3 jaar) gekozen worden uit de projecten die 

PKN (Kerk in Actie) dan “aanbiedt”.  

Daar onze inkomsten wisselen (verhoging of verlaging van de pachtprijzen en meer of minder 

rendement van de beleggingen ) zal het ene jaar extra uitgaven gedaan kunnen worden en andere 

jaren iets minder. We hebben namelijk als uitgangspunt dat al het geld dat binnenkomt ook dient te 

worden uitgegeven. Te denken valt aan langlopende projecten in binnen en/of buitenland.  


