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Visie 
 

De diaconie zet zich in voor de kwetsbare medemens en een rechtvaardige, 
vreedzame en duurzame samenleving.  
We willen zorgdragen voor een leefgemeenschap waarin het naar elkaar omzien 

centraal staat. 
 

Organisatie  
Het College van Diakenen bestaat uit 

• Diaconie  
• Missionaire werkgroep (MW) 

 

DIACONIE 
 
De Diaconie kent drie diakenen en één diaconaal vrijwilliger (financiën). 

Taakverdeling diakenen: 
De verschillende taken worden in goed overleg, meestal voor een periode van vier 

jaar, onderling verdeeld. 
 

Eén keer per jaar wordt er een vergadering belegd met de Missionaire Werkgroep. 
Eén keer per jaar wordt er een vergadering belegd met de vaste vrijwilligers van 
de Diaconie. 
 

Tijdens de kerkdienst 
In elke dienst heeft één diaken dienst of één persoon van de Missionaire 

Werkgroep. 
 

Tijdens vespers, Goede Vrijdag, Paaswake, Hemelvaartsdag, dank- en biddag en 
tijdens een jeugd-, of huwelijksdienst heeft één diaken dienst of één persoon van 

de Missionaire Werkgroep.                                

Tijdens een kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt doen -indien 
mogelijk- alle diakenen dienst.    
 

De diakenen zorgen ervoor dat de collectedoelen bekend zijn, in het 
dienstenrooster worden opgenomen en in Dubbelspoor worden aangekondigd.  

Alle financiën worden door de diaconie afgewikkeld via de bankrekening van de 
diaconie.  

 
Het Heilig Avondmaal (HA) 

Een uitgebreide beschrijving over het Heilig Avondmaal is verderop in dit 
beleidsplan te vinden. 

Tijdens HA-diensten zijn de collecteopbrengst in de dienst en de uitgangs- 
collecte voor een diaconaal doel bestemd.   

 
Huisavondmaal: tweemaal per jaar -op Witte Donderdag en rond de 

Eeuwigheidszondag- is er een huisavondmaal. Het gaat hierbij om een 
kleinschalige, zittende avondmaalsviering. De vieringen eindigen met koffie en 

thee en een gezellig samenzijn, waarbij ontmoeting centraal staat. 
 
Op de avond van Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
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Doopdienst 

De diaken zorgt ervoor dat kinderbijbel en doopkaars aanwezig zijn. 
De doopdruppel wordt door de voorganger en -één van- de ouders in 

gedachtenishoek opgehangen. 
De kinderbijbel wordt door kinderen van nevendienst aan -één van- de ouders 

overhandigd. 
De doopkaars wordt aan de Paaskaars ontstoken en aan -één van- de ouders 

overhandigd met bijvoorbeeld de woorden: Namens de Protestantse Gemeente 
Halle mag ik jullie dit licht van Christus doorgeven. 

 
Stille zaterdag 

Tijdens deze dienst brengt de diaken het licht, de nieuwe Paaskaars, binnen. 
 

Eeuwigheidszondag 
Aanwezig zijn bij het aansteken van de gedachteniskaarsen. De diaken houdt het 

‘aansteekkaarsje’ vast en geeft richting aan de volgorde van de te ontsteken 
gedachteniskaarsen. Na afloop van de dienst worden deze kaarsen meegegeven 
aan de aanwezige familieleden/nabestaanden. 

 
Publicatie in Dubbelspoor 

De collectes en overige activiteiten van de Diaconie worden zoveel mogelijk in 
Dubbelspoor aangekondigd. 

 
Financiën 

De hoofdinkomsten van de diaconie bestaan uit:  
• De jaarlijkse diaconale rondgang 

• Giften 
• Collectes tijdens de kerkdiensten. 

 
Diaconaal geld is geld dat bestemd is voor de kwetsbare medemens en mag 

alleen voor diaconale doeleinden worden gebruikt. 
 

We richten ons daarom op:  
Verantwoord inzetten van financiële middelen. 
Indien mogelijk het in stand houden van vermogen. 

Een deel van het vermogen is voor een langere periode vastgezet. 
Er is ook een deel ingezet bij Oikocredit (microkrediet organisatie). 

 
 

Aandachtspunten en Activiteiten van de diaconie 
 

Duurzaamheid 
• Een samenleving waarin mensen sociaal, ecologisch en economisch met 

elkaar verbonden en in balans zijn.  
• Zó leven met elkaar op deze aarde zodat het leven goed is voor iedereen 

en er ook voor toekomstige generaties een goed leven is. 
• De diaconie gaat zich inzetten voor het project ‘de groene kerk’. 

 
 

Vluchtelingen 
Het college van diakenen probeert waar mogelijk ondersteuning te geven aan 
vluchtelingen en instanties die zich hiervoor inzetten.  
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Protestantse gemeente Varsseveld 

Er vindt een nadere verkenning plaats met buurgemeente Varsseveld, gericht op 
een hechtere samenwerking in de toekomst. We komen tweemaal per jaar bij 

elkaar en hebben een gezamenlijk diaconaal project. 
 

Taxidienst 
Indien men zelf geen vervoer heeft naar de kerk bestaat de mogelijkheid om 

gebruik te maken van de taxidienst. Vrijwilligers rijden volgens een rooster. 
Aangemelde personen hebben een lijst met vrijwilligers die volgens rooster rijden 

(als men niet gaat wordt de vrijwilliger gebeld).  
  

Gezamenlijke maaltijden 
Er zijn jaarlijks vier of vijf 'Inloop maaltijden’, verdeeld over het jaar, geheel 

verzorgd door een groep vrijwilligers.  
 

Open kerk 
Op woensdagmorgen is er in de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een 
kopje koffie te drinken. Hiervoor wordt in overleg met de kosters een planning 

gemaakt wie als gastvrouw of gastheer fungeert. 
Daarnaast zorgt deze groep voor de ‘gedachtenishoek’. 

 
Bezoekersgroep  

Een groep vrijwilligers gaat op bezoek bij 80 plussers (of jonger als dit gezien de 
situatie gewenst is). Zij hebben één of meerdere personen waar ze met enige 

regelmaat een bezoekje brengen. Coördinatie hiervan wordt gedaan door twee 
vrijwilligers.  

 
Gezellige middag 

Eén keer per jaar is er op zaterdag een gezellige middag, veelal in oktober. 
Diegenen die vanuit de bezoekersgroep worden bezocht krijgen hiervoor een 

persoonlijke uitnodiging. Verder komt er een algemene aankondiging/uitnodiging 
in Dubbelspoor. Het programma wordt voorbereid vanuit de bezoekersgroep.   

 
Bijbelse dagboekjes 
Gemeenteleden vanaf 80 jaar krijgen een Bijbels dagboekje, of een andere 

attentie als lezen niet meer lukt. Deze boekjes worden vanuit de bezoekersgroep 
aangeboden. Personen die niet vanuit de bezoekersgroep bezocht worden krijgen 

hun boekje via het pastoraat. 
 

Kersattentie  
Alle 85 plussers, ook niet gemeenteleden, ernstig zieken en personen die, om 

welke reden dan ook een schouderklopje kunnen gebruiken krijgen een 
kerstattentie namens de Kerk (Diaconie), Vrouwen van Nu en Halle’s Belang. 

Kerkenraadsleden, pastorale medewerkers en Vrouwen van Nu bezorgen de 
attenties.    

 
Kerstattentie gemeente Bronckhorst 

Alle mensen in de gemeente Bronckhorst die bijstandsgerechtigd zijn en bij de 
sociale dienst bekend zijn, krijgen in december een waardebon. De verzending 
gaat via de burgergemeente.  

De diaconieën en charitassen in Bronckhorst betalen deze naar postcode.   
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IKA vakantieweken 

Interkerkelijke Kampcommissie voor Achterhoek en Liemers. 
Er zijn in de zomermaanden vakantieweken voor mensen, en e.v. partners, die 

anders niet op vakantie kunnen omdat ze begeleiding of verzorging behoeven, of 
alleen niet zouden gaan.  

Het programma en de huisvesting is geheel aangepast, arts, verpleegkundigen en 
vrijwilligers zijn aanwezig. Men hoeft natuurlijk niet geheel afhankelijk van 

anderen te zijn om deel te nemen, hulp nodig hebben voor gebruik van 
medicijnen en/of dieet kan ook een reden zijn.  

Toelating gaat in volgorde van binnenkomst. Opgave voor de zomervakantie is 
doorgaans eind januari, aanmelding en betaling; eigen bijdrage plm. € 475.-, 

gaat via de diaconie. 
 

Vakantieweken voor éénoudergezinnen 
Jaarlijks zijn er vakantieweken voor alleenstaande ouders en hun kinderen. Er zijn 

activiteitenprogramma’s voor de volwassenen en de kinderen afzonderlijk. Even 
niet alleen de verantwoordelijkheid dragen blijkt vaak een verademing. Dit 
project is uitbesteed aan de YMCA. Zij organiseren dit met een aantal vaste 

vrijwilligers. 
 

Boekentafel in de kerk 
De diakenen dragen er zorg voor dat de boekentafel op orde is. 

Diverse folders en boekjes op maatschappelijk en kerkelijk gebied zijn aanwezig. 
 

Stille Hulp 
De diaconie is er om in geval van maatschappelijke of sociale problemen 

gemeenteleden bij te staan. Het gaat, bij voorkeur, niet om hulp in de vorm van 
geld. Denk aan het meehelpen zoeken naar hulp voor een oplossing, of te 

bewandelen wegen. Stille hulp blijft stil. In geval van te administreren financiën 
wordt dit altijd anoniem verwerkt.  

Wij staan voor het verlenen van persoonlijke hulp niet ongevraagd op de stoep 
maar komen pas na een verzoek daarvoor, van de persoon zelf of via het 

pastoraat, in actie. 
 
Collecte huwelijk- of jubileumdienst  

Bruidsparen mogen zelf een bestemming aan de collecteopbrengst in de dienst 
geven. De diaconie zorgt voor de afwikkeling. 

Bruidsparen ontvangen een huwelijksbijbel en een huwelijkskaars, de bijbel wordt 
aangeboden door de ouderling van dienst, de kaars door de diaken; beide worden 

betaald door de diaconie. 
 

Kaarsen 
De diakenen zorgen voor de aanschaf van de Paaskaars en zoeken naar een 

passende bestemming voor de oude. 
De gemeenteleden krijgen de mogelijkheid om een Paaskaars voor thuis te 

bestellen. Diakenen dragen er zorg voor dat de voorraad: gedachteniskaarsen, 
herinneringskaarsen, waxinelichtjes en Paaswakekaarsjes voldoende is.  

Dit geldt ook voor de huwelijks- en doopkaarsen. 
De herinneringskaars, aangestoken tijdens de afscheidsdienst, blijft staan in de 
gedachteniswand tot Eeuwigheidszondag.  
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Kinderbijbels 

De diaconie zorgt voor de Bijbel, die bij het dopen wordt aangeboden. Ouders van 
dopelingen mogen zelf een kinderbijbel uitzoeken, deze wordt tijdens de dienst 

overhandigd. Het uitzoeken van de Bijbel gebeurt tijdens het doopgesprek. 
 

Kindercatechese rondom Heilig Avondmaal 
Eens in de twee jaar wordt de kindercatechese verzorgd in samenwerking met de 

jeugdouderlingen.  
 

Paasgroetenactie 
Op Palmzondag of de zondagen daarvoor worden paasgroetenkaarten uitgedeeld 

om te versturen naar gevangenen; de uitwerking en adressenlijsten staan op de 
website van kerk in actie. 

 
Diaconale rondgang 

Deze vindt in oktober plaats; vrijwilligers brengen enveloppen rond met een 
begeleidend schrijven en halen deze na een week weer op (tenzij men aangeeft 
dat men via de bank betaalt). De opbrengst is voor het plaatselijke diaconale 

werk.  
 

Collecterooster 
Samen met het college van kerkrentmeesters en de scriba stellen wij het 

collecterooster op. We volgen het landelijk model, óp de data voor 
Werelddiaconaat en Binnenlandsdiaconaat. Daarnaast een verdeling in plaatselijke 

en regionale doelen, voor jong en oud, passend bij de kerkdienst. 
  

Koffiedrinken na de dienst 
De diaconie stelt het rooster op van vrijwilligers die het koffiedrinken na de 

kerkdienst verzorgen. Als regel wordt er na elke zondagse kerkdienst koffie 
gedronken. Wat lekkers erbij wordt door gemeenteleden of de diaconie verzorgd. 

De twee ingeroosterde vrijwilligers zorgen ook voor het opruimen en doen de vaat 
in de afwasmachine, samen met de dienstdoende diaken of collegelid.   

 
Vrijwilligers kerkenwerk 
Gemeenteleden geven soms aan dat zij 'wel wat voor de kerk willen doen'.  

Dit komt vooral voor tijdens het benaderen van nieuwe ambtsdragers. De 
diaconie heeft regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig voor de bezoekersgroep en 

voor het rondbrengen en ophalen van de zakjes tijdens de diaconale rondgang.   
 

Inzamelen 
Postzegels, prentbriefkaarten, cartridges, brillen, gehoorapparaten en oude 

mobiele telefoons worden ingezameld. De opbrengst hiervan is voor de zending. 
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MISSIONAIRE WERKGROEP 

 
Deze werkgroep bestaat uit vier personen en de taken worden onderling verdeeld. 

 
Doel Missionaire werkgroep 

De missionaire werkgroep heeft als doel om kerk en geloof in het licht te plaatsen 
van gemeenteleden en niet-gemeenteleden.   

 
Kerkdiensten  

In elke dienst heeft één diaken dienst, of één persoon van de Missionaire 
Werkgroep. 

Voor aanvang van de dienst delen zij, volgens rooster, de liturgie en/of 
collectefolder uit en heten iedereen welkom.  

Collecteren in de dienst voor het werk van de diaconie. 
Collecteren tijdens de uitgangscollecte indien deze bestemd is voor een diaconaal 

doel.  
 
Publicatie in Dubbelspoor  

Collectes en overige activiteiten worden in Dubbelspoor zoveel mogelijk 
aangekondigd. 

 
Laagdrempelige kerkdiensten 

Verzorgen van de Kerstavonddienst, openlucht-, dialect- en of zangdiensten, en 
muziek- of koorconcerten. 

 
Organisatie Startzondag/Halse dag 

De kerk is open tijdens de Halse dag.  
De coördinatie is bij MW, het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd. 
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Draaiboek Heilig Avondmaal in de Protestantse Gemeente Halle 

Bestaande uit: 

A) Praktische zaken. 

B)  Concept liturgie  

Voorafgaand aan de dienst zorgt de koster ervoor dat er tafellinnen over de tafel 

ligt en een aantal servetten. 

Twee borden met stukjes brood klaar staan 

De wijn in de tinnen karaf en twee bekers klaar staan 

Druivensap in de aardewerk karaf en twee bekers klaar staan 

Een apart bordje met glutenvrij brood en paar glaasjes wijn 

Een apart bordje met brood en glaasje wijn voor organist 

Alles is afgedekt met servetten. 

Indien mogelijk zijn alle diakenen zijn aanwezig.  

De diakenen sluiten met de dienstdoende collega's van de kerkenraad kort dat:  

• de ouderling van dienst de gemeente nodigt voor het avondmaal.  

• er zorg voor wordt gedragen dat de routing naar beide kanten ongeveer 

gelijk op gaat. 

• de ouderling van dienst brengt brood en wijn naar de organist. 

Tijdens de dienst/collecte zorgt één van de diakenen dat de tafel gereed is. 

(afdekservetten verwijderen). 

Op het teken van de voorganger gaan de diakenen met bekers wijn of druivensap 

en een servet klaar staan. 

De tekst bij het aanbieden van de wijn/druivensap kan zijn:  

‘Het bloed van Christus’ of ‘de wijn uit de wijngaard’ 

Eén diaken biedt samen met de voorganger brood en wijn aan aan degene die 

niet lopend kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.  

Wanneer de gemeente het brood en de wijn/sap ontvangen heeft, verzamelen de 

diakenen, ouderlingen en voorganger zich bij het liturgisch centrum om daar 

brood en wijn te ontvangen. 

De voorganger biedt brood aan eenieder persoonlijk aan en de laatste in rij, biedt 

het brood aan de voorganger aan. 

Voorganger biedt wijn aan de eerste in de rij aan, dit wordt door gegeven met 

aangegeven tekst. 

Na de dienst helpen de diakenen met opruimen! 


