Diaconie Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga
God heeft ons oneindig lief! Als christelijke kerk willen we dit samen in blijdschap ontvangen en
doorgeven. Door te leven met God ervaar je zijn vriendschap en liefde en krijg je hoop en
levensinzicht.
Diaconaat betekent (vrij vertaald) ‘hulp bieden aan allen die dit nodig hebben’
Beleidsplan 2022-2026 College van Diakenen
De diaconie wil mensen stimuleren om te werken aan een ideale samenleving, waarbij ieder
mens tot zijn of haar recht komt. De opzet daarvan is, dat mensen naar elkaar omzien en elkaar
helpen.
Dit omzien beperkt zich niet tot de erediensten en ook niet alleen tot de kerkelijke gemeente,
maar heeft betrekking op alle inwoners van onze dorpen. Daarnaast heeft omzien naar elkaar
ook betrekking op het land en de wereld. Ieder gemeentelid is een diaken.
De diaconie kiest er voor om prioriteit te geven aan de naasten in ons dorp. Het omzien naar
elkaar bestaat, naast het oprecht geïnteresseerd zijn in onze naaste en het er zijn voor hem/haar,
ook uit daadwerkelijke hulp, zoals financiële ondersteuning en advisering/doorverwijzing op
maatschappelijk en sociaal gebied. Met gerichte acties wil de diaconie haar dienstverlening aan
onze dorpsgemeenschap en aan de wereld duidelijker profileren.
Van de diaconie vraagt dit om inzicht en kennis van wat dichtbij en veraf speelt. De kerkelijke
gemeente en, zo mogelijk de inwoners van onze dorpen willen wij stimuleren om met ons mee
te denken en zo mogelijk mee te doen. Voor reacties uit de gemeenschap hebben wij een
luisterend oor. Signalen om hulp gaat de diaconie daarbij niet uit de weg. De diaconie ziet het als
haar opdracht de medemens (kerkelijk of niet kerkelijk) met een open houding tegemoet te
treden.

Wat doet de diaconie.
De belangrijkste zichtbare taken van de diaconie in de eredienst zijn:
- bij toerbeurt dienst hebben in de zondagse erediensten en overige vieringen
- het doen van afkondigingen tijdens de erediensten
- het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet
- het inzamelen van de collectegelden tijdens de erediensten.
- samen met de voorganger het voorbereiden en verzorgen van het Heilig Avondmaal.
Overige taken:
- aanspreekpunt zijn voor hulpvragen uit de buurt en daarbuiten (landelijk en wereldwijd)
- bijdragen aan de coördinatie van de diaconale activiteiten in onze dorpen
- het verzorgen van de kerstattenties
- het verzorgen van de paasgroeten voor gevangenen
- het deelnemen aan de vergaderingen van de kerkenraad
- het ondersteunen van de jeugdraad en haar activiteiten (jeugddiaken)

