PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST

TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING

B E L E I D S P L A N 2015-2 0 2 0

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen
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Visie
Als PGO hebben we om de visie voor de komende jaren te formuleren een beeld gevonden
dat ons aanspreekt: Pelgrimage in verbondenheid.
Als individu ga je op weg met je eigen levensverhaal, gevoed door de bron van schrift en
traditie. Onderweg ontmoet je gelijkgestemden om mee op te trekken of andersdenkenden om
je door te laten inspireren.
Individu, kerkgemeenschap en samenleving beïnvloeden elkaar voortdurend. Die visie willen we
vertalen in beleid van onze taakgroep diaconie.

Uitgangspunt van de taakgroep Diaconaat & Zending is Mattheus 25 vers 35: Want ik had
honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was
vreemdeling en gij hebt mij opgenomen...
De daad bij het Woord, dat is kort gezegd de betekenis van diaconaat en zending. De diaconie
heeft een dienende taak binnen en buiten de gemeente. Dat doet zij door mensen materieel en
immaterieel te steunen.

Missie
De directe samenhang tussen de bron, het individu en de samenleving zou je kunnen
samenvatten als: zien, bewogen worden, in beweging komen. Wereldwijd doet de roep om
gerechtigheid een appèl op ons. Dat maakt dat we ons willen bezig houden met eerlijke
verdeling van middelen, voedsel en water, goed onderwijs, medische zorg. Waar nodig gaan we
de dialoog aan met de politiek. Duurzaamheid en toekomstperspectief zullen de komende jaren
meer de aandacht vragen.

In de Eredienst horen we het Woord en om ons heen zien we ongerechtigheid; door beide
worden we bewogen. Dat maken we zichtbaar in dienen en delen; de verbinding tussen zeggen
en doen. We zamelen onze gaven in voor mensen in nood, dichtbij en ver weg, nadat we hen
eerst in onze voorbede aan God hebben opgedragen. Ook vervullen we als diakenen een rol bij
de Maaltijd van de Heer, in het delen van brood en wijn.
Bewogen worden en bewegen gebeurt vanuit de kerkelijke gemeente naar buiten en
omgekeerd. Ook diaconie is een pelgrimage: geraakt door het Woord gaan we op weg, maar
het Woord maakt ook dat we, zelf ook onderweg, oog houden voor onze medemensen. Omzien
onderweg en uitnodigend voor wie de weg te zwaar is.
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Woord als bron:
horen en zien

Kerkgemeenschap:
voorbeden en
collecte: bewogen
worden
Samenleving: in
beweging komen

Binnenlands Diaconaat
Het Binnenlands Diaconaat wordt zichtbaar in het in beweging komen voor de ander in nood.
Dat is meer dan financieel bijspringen in bijzondere situaties. Het gaat erom de aandacht van
de gemeente voor de noden van onze medemensen op geestelijk, financieel en sociaal gebied
te vergroten, door:
-

die nood te benoemen in collectedoelen en gebed in de eredienst,

-

waar nodig en binnen haar mogelijkheden, tijdelijk financiële hulp te bieden hier ter plaatse
en in de regio

-

daarin, waar mogelijk en wenselijk, samen te werken met andere diaconieën, ook van
andere gezindte, en met diensten van de gemeentelijke overheid. Zo is de PGO actief
betrokken bij het nieuw gevormde Diaconaal Platform Oegstgeest.

De overheid doet een versterkt appèl op de Kerk en de Diaconie om op te komen voor de
sociaal zwakkeren en minderbedeelden. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen waar dat
kan en binnen onze visie past. Tegelijkertijd zullen we ook plaatselijke en landelijke overheden
attenderen op hun verantwoordelijkheid voor de zwakkeren in de samenleving.
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Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
We zien dat de materiële rijkdom in de wereld ongelijk verdeeld is. We zijn ons bewust van onze
welvaart en voelen ons bewogen door de behoeften en noden van mensen ver weg. Vragen
naar de oorzaken van deze ongelijke verdeling, van armoede, slecht onderwijs, uitbuiting van
mens en natuur, van kinderarbeid en ziekte komen hierbij aan de orde. Voor het werk van het
werelddiaconaat is geld nodig maar vooral is het belangrijk dat we ons als gemeente bewust
zijn van de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld. Hoe kunnen we de betrokkenheid van
onze gemeenteleden bij de problemen van onze wereld vergroten? De ZWO-groep (die zich
binnen de taakgroep bezig houdt met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) speelt hierbij een rol. Zij richt zich op diaconale doeleinden en ontwikkelingen in
alle hoeken en windstreken van de wereld. Zij wordt hierin ondersteund door Kerk in Actie.
Samen met andere organisaties en met de Raad van Kerken Oegstgeest zijn we in beweging,
informeren we onze gemeente, spreken we onze gemeenteleden aan en kiezen we
ontwikkelingsdoelen die we gezamenlijk ondersteunen.

Zending
Zending is van karakter veranderd. In onze tijd is er in zending wederkerigheid: we inspireren en
versterken elkaar wereldwijd. We vinden onderlinge verbondenheid en samenwerking van
geloofsgemeenschappen belangrijk. Zo ondersteunen we Kerk in Actie kerken met financiën en
menskracht. We proberen samen mee te bouwen aan geloofsgemeenschappen die daardoor
minder kwetsbaar worden. In het missionaire werk van de PGO is onze visie leidend.
Speerpunten daarbij zijn het bouwen van bruggen tussen mensen met verschillende
achtergronden en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van interreligieuze dialoog. In
Oegstgeest krijgt dit gestalte door initiatieven in nieuwe woonwijken.

Financiën
Het beleid van de taakgroep is er op gericht het in het verleden verkregen eigen vermogen niet
te laten groeien maar geleidelijk af te bouwen naar een bedrag ter grootte van de Oikocreditcertificaten (eind 2014 ca. € 45.000) aangevuld met een beperkte buffer van ca. € 5.000.
Als de reserves verder aangesproken moeten worden als gevolg van bijzondere
omstandigheden zal de taakgroep afwegen of de Oikocredit-certificaten voor het alsdan

Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020

4

benodigde bedrag liquide gemaakt kunnen worden.
Buiten de Oikocredit-certificaten worden er geen beleggingen aangehouden.

Incidenteel ontvangt de taakgroep legaten. Indien de erflater hieraan geen specifieke
bestemming heeft gegeven worden deze door de taakgroep in principe besteed aan een
specifiek, liefst meerjarig, project.

Voor het verstrekken van financiële ondersteuning gelden de volgende uitgangspunten:
-

Individuele financiële ondersteuning (‘stille hulp’) is in beginsel aan een beperkte tijdsduur
gebonden. Het doel is om de mensen weer weerbaar te maken.

-

Regionale, nationale en internationale verzoeken om financiële steun voor projecten en
doelen worden getoetst op betrouwbaarheid aan de hand van informatie van de aanvrager,
PKN of andere diaconale organen, zo nodig aangevuld met eigen onderzoek door de
taakgroep.

Bij het verstrekken van financiële ondersteuning wordt gelet op aspecten als het diaconale en
Christelijke karakter van de ontvangende instelling, transparantie en continuïteit van de
ontvangende partij en betrokkenheid van de PGO bij het doel.

Bij het opstellen van het collecterooster streeft de taakgroep er naar om van de vrij in te vullen
collectedoelen (buiten het verplichte landelijke collecterooster) jaarlijks ca. 15% te vernieuwen.

De taakgroep informeert de gemeente periodiek over de ondersteuning van projecten en acties.
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