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De Gereformeerde PKN Kerk te Damwald is een geloofsgemeenschap die behoort
tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse
Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de
gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom
Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken
is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar
onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2
boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in
ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent
het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de
kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde
Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere
instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is
ook van toepassing op de Diaconie van de Gereformeerde PKN Kerk te Damwald.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 36
leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 10 leden (waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 1
penningmeester) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen
en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het
college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het
college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met
het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij
gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar
kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van
de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich,
delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het
Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar
Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid
aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en
dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse
Kerk in Nederland
Op de website www.pkndamwald.nl vindt u het beleidsplan 2017 van de diaconie van
onze gemeente.
In het kort de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen uit het
beleidsplan
1-Uitgangspunten
Het diaconaal beleidsplan onderschrijft van harte de visie van het kerkelijk
beleidsplan en met name wat daarin staat over Dienstbaar in de wereld: Overal in
de wereld willen we ons geloof ook uitdragen in daden. Met daadwerkelijke
ondersteuning willen we hulp verlenen, veraf en dichtbij, en door gebed delen we in
de zorgen en de hoop in de wereld. Onze gemeente wil opkomen voor hen die het
moeilijk hebben door waar mogelijk praktische hulp te geven en een plek te zijn waar

we van onze rijkdom mogen delen met hen die leven in armoede, verdrukking of
grote zorgen.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst
van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te
helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht
geschiedt (kerkorde PKN).
Helpen wie geen helper heeft
Deze stelling drukt heel specifiek en sterk uit hoe de Diaconie sinds jaar en dag haar
taak ziet: mensen helpen ver weg en dichtbij die geen eigen middelen hebben, geen
hulp krijgen en geen of onvoldoende mensen (netwerk) om zich heen hebben:
mensen met financiële problemen, mensen (ouderen) die eenzaam zijn of mensen
met een beperking.
Niet alleen het doen staat centraal maar ook het er voor een ander willen zijn.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie zijn tegenwoordig
belangrijke thema’s in het bedrijfsleven. Die zijn ook van toepassing op de Diaconie:
voortdurend verantwoorde keuzes maken, met doelmatigheid hoog in het vaandel
en met openheid naar de gemeente. Daarmee wil dit beleidsplan bijdragen aan een
breed draagvlak binnen onze kerkelijke gemeente en daarbuiten. De Diaconie kan
geen structurele hulp verlenen, wij willen geen afhankelijkheid creëren, maar mensen
zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen kunnen staan. De Diaconie zet zich
daarbij in voor kerkleden maar ook voor niet-kerkleden.
2-Doelstellingen voor de toekomst
-het correct uitvoeren van de diaconale taken
-het blijven uitvoeren van bijzonder activiteiten (ouderenmiddag, kerstattenties)
-blijven samenwerken met de Hervormden en waar mogelijk die samenwerking uitbreiden
-alert blijven op plotselinge noodsituaties en daarin voorzien, evt. door speciale activiteiten
-het diaconale werk promoten, met name onder de jongeren
-samenwerking binnen de gemeente en directe omgeving intensiveren: proberen de hulpvraag
te traceren en als doorgeefluik te fungeren, met hulp van leden sectieteam of bepaalde
professionele instanties zoals burgerlijke gemeente, Voedselbank, st. Welzijn het Bolwerk,
Interzorg Ferwert of Sunof (zie beleidsplan kerk, diaconaat, wensen toekomst)
-de liturgische rol van de diaken verbeteren
-ANBI proof blijven-het jaarlijks aanpassen van met name financiële gegevens
-zorgen voor de schepping: inzetten op beleid en activiteiten voor duurzaamheid
Voornemens op korte termijn
-oprichten van een vrijwilligersgroep op grond van de hulpvraag, met vast aanspreekpunt!!
-onderzoek naar mogelijke kostenbesparingen en/of meer opbrengsten te genereren
-intensiveren overleg burgerlijke gemeente (WMO/Sociale Zaken.
-duidelijker rol in kerkdienst; informeren gemeente over collecten en voorbeden en projecten
(zie beleidsplan kerk, diaconaat, wensen voor de toekomst)
-nieuwe activiteiten ontwikkelen met behulp van bestaande activiteitenlijst
-communicatie per doelgroep (o.a. jongeren) op basis van de gegevens van het kerkelijk
bureau
-i.v.m. het werven van nieuwe diakenen: nieuwe invulling van het ambt van diaken uitwerken
-(meer) gebruiken van de kerk voor de samenleving met als doel: een centrale plek worden
van hoop, inspiratie en alledaagse goedheid, te bereiken door in de kerk inloopochtenden te
organiseren voor gezelligheid, informatievoorziening en hulp (zorg, financiën, brieven) en
door de kerk te gebruiken als uitvalsbasis voor vrijwilligers

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking
hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in
Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden
van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te
schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde
gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële
slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en
verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens
treft u hieronder aan.
Verslag diaconale activiteiten: Op grond van de diaconale uitgangspunten en de
kerkorde artikel V, zijn de diakenen geroepen tot de volgende bijzondere taken:
-het inzamelen van de liefdegaven
-het bedienen van het Heilig Avondmaal (kerk en Ny Tjaerda)
-dienst doen bij rouw- en trouwdiensten
-het toerusten van de gemeente voor het vervullen van haar diaconale roeping:
stimuleren van de gemeente om zich in te zetten voor diaconale nood in de wereld
door hiervoor mogelijkheden te scheppen en vragen ter tafel te brengen over
behoud van de schepping
-het bestemmen van de liefdegaven ten behoeve van hulpbehoevenden dichtbij en
ver weg
Overige activiteiten:
- uitvoeren van bijzonder activiteiten zoals het organiseren van ouderenmiddag en
het verzorgen van kerstattenties voor ouderen en alleenstaanden
-samenwerking met de Hervormden door gezamenlijk: acties (voedselbank) uit te
voeren, moderamen overleg en collectedoelen te benoemen
-meer en beter communiceren over het werk, de acties en de bestemming van de
collecten via de eigen communicatiekanalen (Klok, Paadwizer, website en
kerkdiensten)
-overleg met o.a. de burgerlijke gemeente (WMO) .
-ook dit jaar als Diaconie aangesloten bij de actie Kerkbalans, gezamenlijk met onze
CKRM uitgewerkt en gecommuniceerd
-het organiseren van inloopochtenden voor iedereen in onze kerk
-inzetten op behoud en heelheid van de schepping

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de
rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een
grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit
cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

