
Beleidsplan diaconie protestantse gemeente Sint Pancras ( 2014-2018) 
 
Algemeen 
De bedoeling van dit beleidsplan is om inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die de 
diaconie van de Protestantse Gemeente Sint Pancras maakt. De Diaconie werkt aan de hand van dit 
beleidsplan dat elke 4 jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast. 
 
De Visie 
Vanuit ons contact met God willen wij omzien naar elkaar binnen de gemeente en contact met de 
samenleving. Zowel dichtbij als ver weg. Ons geloof in God is de basis van waaruit wij ons werk vanuit de 
diaconie verrichten. Onze Bijbelse opdracht is: "omzien naar elkaar". Dit is het kenmerk van ons 
diaconale werk. 
 
Als diaconie willen wij dienstbaar aanwezig zijn voor mensen om ons heen die hulp en extra aandacht 
nodig hebben. Onze diaconale taak houdt niet op bij onze kerkelijke gemeente: wij stellen ons ten doel 
dat wij hulp bieden waar geen helper is, zowel dichtbij, als ook ver weg. Hierbij streven wij gerechtigheid 
na en willen wij opkomen voor de zwakkeren. 
 
Wij zien 4 vormen van hulpverlening, te weten: 

 Helpen - waar geen ander helpt: 
De barmhartige Samaritaan is een toonvoorbeeld van iemand die dit principe van     barmhartigheid 
in praktijk brengt.  Deze hulp is meestal incidenteel en tijdelijk en wordt geboden waar anderen het 
laten afweten of zich niet verantwoordelijk voelen. 
Hierbij wordt gedacht aan: 
- stille hulp 
- noodfondsen 
- voedselbanken 
- kledingbanken 
- maaltijdprojecten 

 Helpen - onder protest: 
 Waar beleidsmakers tekort schieten om iedere burger recht te doen hebben de kerken een     
belangrijke signalerende rol ( gerechtigheid).  Kerken doen dit op diverse manieren. Kerk in Actie 
kaart knelpunten aan in de landelijke  politiek.  Regionaal gebeurt dit ook door de kerken zelf. 
Diakenen trekken aan de bel bij instanties, draaien mee in de cliëntenraad of mengen zich in een 
gemeenteraadsdebat. 
Kortom: oorzaken moeten worden benoemd en aangekaart om nieuwe probleemgevallen     te 
voorkomen. 

 Helpen - met perspectief: 
Het evangelie spoort mensen aan om hoop en steun te geven. Dit doen de mensen door naar elkaar 
om te zien en samen op zoek te gaan naar een oplossing.  Dit draagt uiteindelijk bij aan de 
eigenwaarde en zelfredzaamheid. Hulp met perspectief zorgt ervoor dat mensen weer op eigen 
benen kunnen staan.   Barmhartigheid en gerechtigheid gaan hier hand in hand.  Deze vorm van hulp 
bieden is gericht op het duurzaam oplossen van problemen. 



 Helpen-over de grenzen:  
Dit wordt vooral vanuit de werkgroep ZWO ontwikkeld en gestimuleerd.  
We denken hierbij aan:  
- verkoop en eigen gebruik van Fair Trade producten 
- ondersteunen van projecten KIA 
- projecten bij Oikocredit. 
- schrijfacties 

 
Uitvoerende taken van de diaconie 
Daarnaast hebben we als Diaconie een aantal uitvoerende taken binnen de wijkgemeente die gericht zijn 
op het goed functioneren van de deze gemeente, dit zijn onder andere: 
- Avondmaalsviering. 
- Paascyclus. 
- Collecterooster en uitvoering hiervan. 
- Bloemenprotocol. 
 
Speerpunt 
De huidige groep diakenen heeft op basis van de aanwezige kennis en de verwachten knelpunten binnen 
de eigen wijkgemeente als speerpunt gekozen voor het principe:  

 Helpen waar geen ander helpt 

 Hulp buiten de grenzen, welke door de ZWO wordt gedaan 
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