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Diaconie Protestantse Gemeente Franeker 

 

Algemeen: 

In het Koninkrijk van God gaat het niet om het recht van de sterkste, maar staat de 

onderlinge dienst centraal. Juist de zwakken, de minder bedeelden hebben in het Koninkrijk 

de beste plaats. Zij zijn het die de ander het meest nodig hebben. Gods rijk wordt niet 

gebouwd door macht, maar door liefde. Bij de diaconale arbeid gaat het om de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid in de kerk en in de wereld, die vorm krijgt door delen, 

helpen en getuigen van de gerechtigheid van God. 

 

Hieraan wordt vorm gegeven door: 

1. Wisselwerking met de gemeente. Het omzien naar elkaar is een taak van de diaconie 

maar bovenal ook een taak van de gehele gemeente. De diaconie moet de gemeente 

stimuleren een financiële bijdrage te leveren opdat degenen die dit het meest nodig hebben 

geholpen kunnen worden. 

2. Wisselwerking met de gehele samenleving. Daar waar in de samenleving kwetsbare 

individuen of groepen dreigen ten onder te gaan dient de diaconie waar nodig en mogelijk,  

sociale en maatschappelijke activiteiten te ontplooien en zodoende de samenleving te wijzen 

op haar verantwoordelijkheid. Zo nodig moet in geval van acute financiële of sociale nood 

hulp worden geboden in welke vorm dan ook. 

 

Hoe wordt dit ingevuld? 

1. Maken collecterooster en collecteren in de eredienst, eventueel het collectedoel toelichten. 

2. Het samen met de predikant bedienen van het Heilig Avondmaal in kerk en zorgcentra. 

3. Bewustwording in de gemeente stimuleren door het signaleren van noden en de 

gemeente betrekken bij diaconale acties. 

4. Het organiseren van een jaarlijkse diaconale maaltijd (in samenwerking met 

gemeenteleden) en een ouderenmiddag. 

5. Indien nodig financiële ondersteuning bieden en het aanbieden van diensten waar dat 

nodig is (kerkomroep, kerkrijden). 
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6. Aandacht voor de zieken en organisatie van de bloemengroet vanuit de kerk       

(ziekendienst). 

7. Organisatie van de oogstdienst (met de ziekendienst) en het mede bezorgen van 

fruitbakjes aan oudere en zieke gemeenteleden. Hierbij is vooral belangrijk het contact 

tussen de brenger en de ontvanger. 

8. Het stimuleren van deelname en interesse van de gemeente bij het werelddiaconaat en 

het participeren in de taakgroep voor Zending en Werelddiaconaat. 

9. Het samen met de diaconieën en caritas uit de gemeente Franekeradeel participeren in 

het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO). 

 

Voornemens: 

 Plaatselijk: 

1. Gemeenteleden meer inschakelen bij diaconale taken/werkgroepen, bv. beheer 

kerkomroep, rooster kerkrijden, collecteren tijdens de eredienst. 

2. Inschakelen jongeren bij diaconale activiteiten. 

3. Participeren in acties van de regionale voedselbank 

4. Via IDO Franekeradeel participeren in projecten als Schuldhulpmaatje 

 

 Wereldwijd: 

1.Samen met de ZWO participeren in projecten via Kerk In Aktie. 

 

Uitgangspunt: 

 De diaconie heeft geen financieel winstoogmerk !! 


