DIACONAAT S.O.W.
De diaconie heeft een dienende taak binnen en buiten de gemeente. Dit doet zij geïnspireerd vanuit
het Evangelie, om handen te zijn van onze gemeente en om meerwaarde te bieden aan de
samenleving
Diaconale rol binnen de Protestantse Kerk Amerongen
-

-

De diakenen bevorderen het diaconaal bewustzijn van de gemeente door voorlichting en
activiteiten waarbij de aandacht gericht wordt op het hulp en ondersteuning bieden aan
medemensen, vanuit de gedachte dat wij allen gelijk zijn.
De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en delen van de gaven
Geestelijke en stoffelijke hulp en ondersteuning bieden, in de breedste zin van het woord, in
de gemeente en in de wereld.

De diakenen hebben zich georganiseerd in de wijkraad van diakenen, waarin tenminste
vertegenwoordigd zijn:
Voorzitter: Leidt de vergaderingen, verdeelt de taken en regelt de afvaardiging van de diakenen naar
diverse bijeenkomsten (bv sociaal vangnet, AK vergaderingen enz)
Penningmeester: Draagt zorg voor een tijdig verloop van de geldstromen en stelt een collecterooster
op, is verantwoordelijk voor de jaarrekening en begroting. Zorgt voor informatie over de
collectedoelen tbv zondagsbrief/ beamteam
Secretaris: Zorg voor de in- en uitgaande post, het maken en verspreiden van de notulen en evt.
afspraken.
Jeugddiaken: speciaal belast met het diaconaal bewustzijn van de jongeren in de gemeente, bijv. in
het diaconaal project.
Werelddiaken: Maakt deel uit van de Zendings/ZWO commissie en ontwikkelt een visie over de
toekomst. Dit dient ook in overeenstemming te zijn met de wijkgemeente Overberg, die in deze
commissie participeert.
De diakenen voeren gezamenlijk een aantal taken uit, die onderling verdeeld worden.
Te noemen zijn:
-

-

Dienst doen tijdens de eredienst
Verzorgen van de benodigdheden voor de Tafel van de Heer
Zorg voor de ouderen, door assistentie bij de kerkdiensten, de viering van de Tafel van de
Heer in de verzorgingshuizen in Amerongen en in voorkomende gevallen bij gemeenteleden
thuis
Zorg voor de kerkwebradio en CD’s
Bijwonen van het Sociaal Vangnet te Amerongen
Zorgdragen voor de bloemengroet, bij de eredienst, met Kerst en Pasen
Deelname in wijkteams
Stille hulp, kerstpakketten

-

Verzorgen van een ouderenmiddag
Het deelnemen aan de vergadering van de diakenen, ongeveer 5 maal per jaar en van de
kerkenraad/ moderamen/ AK vergadering

Veel van deze taken worden in samenwerking gedaan met bijvoorbeeld de HVD
(bezoekersdienst), de overige leden van de wijkteams, het team van de verzorgingshuizen, de
groep collectanten en andere vrijwilligers.
Vorig jaar is een enquête gehouden naar behoeften van 55-plussers aan andere activiteiten,
zoals bijv een eetgroep , deze ideeën worden nog nader uitgewerkt

De werkwijze van de diakenen voor wat betreft het verkrijgen van inkomsten:
Jaarlijks wordt door de penningmeester een collecterooster opgesteld. Dit rooster loopt zoveel
mogelijk gelijk met het collecterooster van de PKN.
Een aantal collectes wordt jaarlijks gehouden voor het plaatselijke werk van de diaconie
Een aantal collectes wordt jaarlijks gehouden voor doelen die door gemeenteleden zijn
aangedragen, deze worden voorgelegd aan de vergadering van diakenen, of voor doelen
waarmee de kerkelijke gemeente Amerongen zich speciaal verbonden voelt (bijv de Wingerd)
Verder ontvangt de (Hervormde) diaconie jaarlijks pacht van een stuk weiland in haar bezit. De
afhandeling van de pachtovereenkomst gebeurt door de KKG.
De jaarrekening en begroting voor het komende jaar wordt door de penningmeester in
samenwerking met de KKA aangeleverd.
De meerjarenbegroting zal binnenkort opgesteld worden.

