
                                                              

Plan van Aandacht    Diaconie  PKN Heiloo  2020-2025        

 

 

Het leven is geven en ontvangen ! 
 
Een mens kan niet zonder geven. 
Maar je kunt niet altijd geven zonder ook 
te ontvangen. 
Daarom is het ontvangen en het geven met 
elkaar verbonden. 
Door tijdig te geven en te ontvangen blijft 
het aardse leven in bestaan. 
Zo zijn wij er mee verbonden. 
Daarin ontmoeten wij elkaar. 
In dat geven en ontvangen is God aanwezig. 
 
Het is Gods lijn naar de mens en gaat er 
dwars door heen. 
Hij zal het dragen. 
Daarom mogen wij zijn hulp verwachten, 
als wij even niet meer kunnen geven of 
ontvangen. 
 
 
Missie dienen 

Het  plan van aandacht van de diaconie gaat uit van een gerichte visie en heeft 
als alles omvattende omschrijving Dienen. 

Voor de missionair-diaconale gemeente is het kernwoord dienen. Dit betekent 
dat de gemeente tot taak heeft om aan mensen die onder druk leven, hetzij 
incidenteel,  hetzij  structureel, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, 
in navolging  van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid te bewijzen. Van 
oudsher wordt deze taak van de gemeente vorm gegeven door de diaconie. Voor 
activiteiten  buiten Nederland is er een gemeentelid voor Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)aan de diaconie 
toegevoegd. 

 

 



 

Werkwijze. 

 

1. Bij ongewijzigde uitgangspunten beschikt de diaconie nu en in de toekomst 
over de benodigde financiële middelen om te helpen.  Door de dalende 
baten wordt er jaarlijks ingeteerd op het vermogen. Het interen zal per 
jaar niet meer dan € 25.000,- mogen bedragen.                                                                        
We voeren een defensief beleggingsbeleid. De beleggingsportefeuille is  
maatschappelijk verantwoord ingericht.  De beleggingen behoren te 
voldoen aan het criterium duurzaamheid en kunnen geen complexe 
producten zijn.                                                                                                                     
Verder mag de aandelenportefeuille maximaal 40% van het balanstotaal 
omvatten.  .  

2. De toegevoegd-diaken brengt  het werelddiaconaat onder de aandacht  
van onze kerkelijke gemeente. 

3. Onze gemeente vormt, samen met de diaconie, één geheel waar het gaat 
om betrokkenheid, b.v. 

• Inzameling van voedsel. Tijdens deze dienst wordt aan gemeenteleden 
gevraagd om levensmiddelen mee te nemen voor de voedselbank.  

• Samen met de leiding van de 60 + organiseert de diaconie een 
kerstmaaltijd/viering voor ouderen. Het bevorderen van onderlinge 
ontmoetingen wordt gestimuleerd. 

• De adventsattentie voor de 85 jarigen en ouder. 

4. In samenwerking met Katholieke Parochie (PCI) regelen we voor de  
minima in Heiloo een Kerstgratificatie.  De burgerlijke gemeente Heiloo 
levert de adressen van de minima. De voorgaande jaren hebben o.a. Keer 
op Keer, Dorcas, de Juliaantjes, Lehmanfonds en Hofsteestichting een 
belangrijke financiële bijdrage geleverd. 

5. De diaconie werkt incidenteel samen met  de kindernevendienst en 
jeugdkerk met als doel de jeugd meer bekend te maken met het 
diaconaat. 

6. Jaarlijks worden de paasgroeten naar gedetineerden en  gedurende 
tweejaarlijkse perioden wordt een project van Kerk in Aktie gesteund.  De 
financiën van de ZWO lopen via de penningmeester van de Diaconie. 
Speciale projecten die steun ontvangen zijn kinderen in Armenie, Uganda 
en Ghana  

 



 

Activiteiten. 

7. Geven van informatie, advies en ondersteuning. Bijv. het steunen van 
mantelzorgers in onze vergrijzende gemeente. De diakenen maken hun 
eigen kennis van de samenleving dienstbaar aan de gemeente. Waar 
kennis ontbreekt zoekt zij elders steun. 

8. Contact met andere diaconale instellingen in onze regio.  

9.   Contact verbeteren met de burgerlijke gemeente Heiloo ( Stichting 
Welzijn)  ten einde hiaten bij armoedebestrijding te ontdekken bijvoorbeeld 
inzake de Participatiewet en vluchtelingenzaken. Waar mogelijk stille hulp 
bieden. 

10.  Versterking van het aandeel werelddiaconaat op de begroting. 

11.  De diakenen kunnen aan opleidingen en vormingen deelnemen teneinde 
maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen volgen en diaconale 
ondersteuning aan de gemeente te kunnen bieden. 

12.  Blijvende  betrokkenheid van diaconie in de eredienst. 
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