Diaconaal beleid 2015-2019 Gereformeerde Kerk van Kampen
Uitgangspunt
Diaconia, dienst, is het wezen van de kerk. Diaconia bepaalt grondstructuur en grondhouding van de
gemeente, gehalte en gestalte van het kerkzijn. De gemeente is diaconale gemeente of zij is geen
gemeente van Christus (meer).
De kerk is als lichaam van Christus voor anderen daar: zij is er om te dienen, niet om te heersen
(Mattheüs 20:28). Alle geledingen van de kerk dragen ertoe bij dat de leden van de gemeente worden
toegerust tot dienstbetoon en zo komt het tot opbouw van de gemeente als lichaam van Christus
(Efeziërs 4: 11-12). Haar identiteit komt tot stand in haar dienst. Zij wordt wat zij is, in de dienst aan
haar Heer, in de dienst van de leden aan elkaar en in de dienst aan de samenleving en de wereld.
Context
Het is niet vanzelfsprekend in de huidige situatie een diaconale gemeente te zijn. Al te gemakkelijk
dreigt de aandacht gericht te zijn op onze verworvenheden, op het houden wat wij hebben en het
blijven waar wij zijn. Want het aantal leden neemt af, kerkleden raken minder betrokken en haken af,
de kerk vergrijst en in de samenleving is de kerk tot een randverschijnsel geworden. Het gevaar is
daarom groot dat de kerk zich op zichzelf terugtrekt, de blik naar binnen richt en de dienst binnen en
buiten de kerk veronachtzaamt. Voor de opbouw van de gemeente is ook in deze situatie nadruk op
het diaconale wezen van de kerk noodzakelijk. Daarom moet alle inspanning ook in de komende
jaren gericht zijn op versterking van het diaconale gehalte en de diaconale gestalte van de kerk. De
opbouw van de gemeente vloeit daaruit voort.
Taakstelling College van Diakenen
● Het College van Diakenen treedt op namens de gemeente, uit wie de diakenen geroepen zijn tot
hun bijzondere dienst. Alle activiteiten en werkzaamheden van het College vloeien voort uit de
dienst waartoe de gemeente is geroepen.
● Het College van Diakenen zet zich in voor het behouden en aanwakkeren van het diaconale
bewustzijn van de gemeente. Alle activiteiten zijn erop gericht te bereiken dat de gemeente in
overeenstemming met haar wezen diaconale gemeente is en blijft. Door voorlichting en eigen
voorbeeld gaan de diakenen de gemeente voor op de diaconale weg. In de eredienst bepaalt de
diaconale voorbede de gemeente elke zondag bij haar diaconale roeping.
● De Wijkraden van Diakenen geven in hun wijk verdere uitwerking aan de diaconale gestalte en
het diaconale gehalte van de gemeente. Zij vormen de uitvalsbasis voor de diakenen die in die
wijk werkzaam zijn.
● In het ambtelijke werk binnen de gemeente bevorderen de afzonderlijk diakenen dat de leden van
de gemeente naar elkaar omzien. Zij zoeken actief naar diaconale hulpvragen en nemen de
drempels (ook van de schaamte) weg voor wie op de dienst van anderen is aangewezen.
● Naar buiten toe presenteren de diakenen de dienstknechtgestalte van de kerk ten opzichte van de
eigen samenleving en de wereld. Zij dragen bij aan het welzijn van alle burgers van Kampen die
in nood zijn. Zij voeren (samen met de commissie ZWO) actie voor de noden in de samenleving
en de wereld.
Activiteiten
a. Gericht op de samenleving
● Vreemdelingendiaconaat: bezinning en activiteiten gecoördineerd via de speciale diaken. Te
denken valt hier in het bijzonder aan de zorg voor de continuïteit van de Interkerkelijke
Diaconale Werkgroep AZC Kampen-Dronten. Door verloop en vergrijzing dreigen de
werkzaamheden in en ten behoeve van het kledingwinkeltje op termijn in de knel te komen.
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Het zoeken van nieuwe mensen die op termijn taken kunnen overnemen en zorgen voor de
organisatie van de kerstpakkettenactie en de attenties met Pasen vragen van de kerken
hernieuwde aandacht voor dit belangrijke werk van de kerken voor de vreemdeling in ons
midden.
Sociale zekerheid, maatschappelijke dienstverlening en armoedebeleid:
1. kritisch volgen van het Kamper gemeentelijk beleid, met speciale aandacht voor de ouderen
(uitvoering WMO m.n. het beleid t.a.v. Huishoudelijke Hulp 1 (HH1) );
2. actief speuren naar blijken van armoede en behoefte aan hulp in de stad;
3. samenwerking met de voedselbank Kampen, waarop begin 2015 al bijna 200 huishoudens
zijn aangewezen;
4. samenwerking met andere diaconieën met het oog op de WMO;
5. directe steun in noodsituaties van Kamper burgers via het samen met de Rooms-katholieke
Kerk ingestelde Hulpfonds voor de Minima. Om ook hier de continuïteit te waarborgen,
zowel op financieel als personeel gebied zullen concrete mogelijkheden tot uitbreiding van
het aantal deelnemers (bijvoorbeeld de Hervormde Gemeente Kampen) worden onderzocht.
Aandacht en (financiële) steun voor de Voedselbank Kampen:
Naast extra collectes en giften zal de nu al vier jaar durende maandelijkse inzameling van door
de Voedselbank aangegeven producten worden voortgezet, zolang daaraan behoefte bestaat.
Ondersteuning van de activiteiten van Kerk in Actie voor het binnenlands diaconaat en (samen
met de commissie ZWO) voor het werelddiaconaat. Daarbij gaat het o.a. om het organiseren
van zogenaamde noodhulpcollectes wanneer er zich waar dan ook ter wereld rampen
voltrekken.
Het (opnieuw) organiseren van een sociale informatiemarkt.

b. Binnen de kerk
● Signalering van behoeften bij individuele gemeenteleden, evenals aandacht en zorg voor hen
door de sectiediaken, al dan niet via de sectieteams.
● Bestendigen van de betrokkenheid van individuele leden bij het leven en werk van de
gemeente, o.m. door het beschikbaar stellen van apparatuur van de thuiskerk.
● Wijkgebonden activiteiten en gezamenlijk beraad over de behoeften binnen de wijk door de
wijkraden van diakenen.
● Financiële ondersteuning van wie die nodig heeft.
● Geldwerving binnen de kerk.
● Acties in bijzondere situaties.
● Diaconale voorbede in de eredienst (bij toerbeurt voorbereid door de wijkraden).
● Ruime publiciteit over diaconale doeleinden in kerkbode en anderszins.
c. Binnen de diaconie
● Onderlinge aansporing en toerusting met het oog op goed gebruik en verdere ontwikkeling van
de ‘diaconale antenne’.
● Samenwerking op verschillende vlakken (voorbede, handboek, bezinning, voorzitter) met de
diaconie van de Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden, ‘De Bron’.
● Organisatie van minimaal één bezinningsavond per jaar voor alle diakenen van de
Gereformeerde Kerken van Kampen en IJsselmuiden.
● Instandhouding en actualisering van het ‘Handboek voor de diakenen’ met praktische
informatie voor alle diakenen van de Gereformeerde Kerken van Kampen en IJsselmuiden.
● Regelmatig aanbod aan (nieuwe) diakenen van deelname aan de basiscursus diaconaat van het
Dienstencentrum van de PKN.

● Zoeken van mogelijkheden van praktische samenwerking met de diaconie van de Nederlands
Hervormde Gemeente te Kampen.
● De voortgaande (federatieve) samenwerking met de hervormde gemeente van Kampen vraagt
bezinning van het College van Diakenen op haar functie en organisatievorm met het oog op die
samenwerking.
Dit beleidsplan is door het College van Diakenen vastgesteld op 30 mei 2015.

