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Beleidsplan diaconie hervormde gemeente De Baak 2022-2025. 

A. Algemeen 
De Hervormde gemeente de Baak te Hasselt is een geloofsgemeenschap die behoort tot de 
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in 
ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot 
eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 
lid 1 kerkorde).  

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 
helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 
3). 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 
2 van de kerkorde. 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de 
financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere 
onderdelen van deze kerk. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in 
Nederland. 
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil 
zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit 
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de 
Hervormde gemeente De Baak in Hasselt. 
 
B. Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad tenminste 12 leden, die 
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente met uitzondering van de 
predikant. 
Het College van diakenen telt tenminste 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de 
financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat 
tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat 
uit tenminste drie leden, aangevuld met eventueel diaconale wijkwerkers. Verder hebben zowel de 
kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact 
met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3). 

C.      Doelstelling/visie. 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en 
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar 
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene 
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan 
Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  
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2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen.  

3. Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige 
God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

D.     Beleidsplan. 
   
Grondgedachte 
Vieren zonder delen is niet mogelijk. De diaconie heeft als taak en stelt zich tot doel in navolging van 
Jezus Christus haar diaconale opdracht te vervullen in kerk en wereld. Ze willen de gemeente helpen 
en stimuleren bij het volbrengen van haar taak tegenover de naaste en zo samen te werken aan een 
wereld waar recht en rechtvaardigheid triomfeert. 
 
Uitgangspunt 
De gemeente die tot dienst der barmhartigheid is geroepen beantwoordt, onder leiding van de 
diakenen, aan de roeping in het diaconaat. 
Diaconaat is niet alleen een taak van de diaconie, maar een zaak van de hele gemeente. Diakenen 
moeten niet de “doe-het-allers” op het diaconale gebied zijn, maar de gemeente bewust maken en 
actief betrokken doen zijn. 
 
Het diaconaat krijgt o.a. handen en voeten in: 

- In de eredienst geven we vorm aan onze dienst door bij het Heilig Avondmaal brood en wijn 
klaar te maken, de tafel feestelijk te dekken en met onze mede ambtsdragers brood en 
wijn(vruchtensap) aan te reiken aan onze gemeenteleden. Wij zijn daarin dienstbaar zodat 
de gemeente haar gemeenschap met de Heer kan vieren. 

- In de eredienst helpen we de gemeente ook om een dienstbare gemeente te zijn. Daarom 
zamelen wij tijdens de dienst gaven in via de collectes. 

- We dienen elkaar en de wereld door praktische hulp te verlenen. Heel vaak is dat financiële 
en materiële hulp. Op deze manier delen we gaven (tijd en geld) die de leden van De Baak 
inbrengen zodat anderen geholpen kunnen worden. 

- De bezinning op en het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de uitoefening van het 
diaconaat binnen haar kerkelijke gemeente en in binnen - en buitenland. Hiervoor wordt 
jaarlijks een collecterooster opgesteld. 

- Door middel van publicaties in het Kontaktblad, kerkbrief en digitale presentaties in de 
eredienst worden gemeenteleden geïnformeerd over de projecten van de diaconie. 

- Jaarlijkse organisatie voor dienst verstandelijke gehandicapten 

- Het dienen van de Kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping, 
ten aanzien van de sociale vraagstukken, de gerechtigheid te betrachten, en hierin een 
actieve rol op zich te nemen. 

- Het onderhouden van contacten met de sociale dienst van de gemeente Zwartewaterland, 
Voedselbank, vluchtelingenwerk, Hart van Hasselt, en schuldhulpmaatje, Kerstattentie- voor 
sociale minima, en Zwartewaterland verwarmt! 

- Daarnaast neemt de diaconie deel in de verschillende projecten zoals dorpshuis Roemenië, 
kinderen van de voedselbank, Kerk in Actie kinderen in de knel en  Dorcas. 

- En jaarlijks wordt er meegedaan aan de schrijfactie voor Amnesty International en een 
Paasgroeten actie voor de gevangen.   

- In overleg met de jeugd wordt jaarlijks een diaconaal project vastgesteld, waarvoor 
meerdere keren per jaar wordt gecollecteerd tijdens jeugddiensten maar ook reguliere 
erediensten. 
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- Elk jaar wordt in februari een diaconale zondag georganiseerd met een speciaal diaconaal 
doel/thema.  
 

Financiële dienstverlening 

- Het maken van een financiële begroting en verslag per jaar. 

- Het maken van een jaarlijks collecterooster 

- de afdracht en vermelding van de opbrengsten van collectes  

- noodhulpverlening (extra collectes) 

- individuele noodhulpverlening 
. 
Werkwijze 
Per jaar wordt 10x vergaderd met alle diakenen, waarin o.a. het volgende aan de orde komt: 

- Rapportage over en bezinning op diaconale thema’s  

- Rapportage en bezinning op diaconale begeleiding van o.a. jeugddiaconaat, financiën, 
binnenlands en buitenlands diaconaat en andere activiteiten. 

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. 
 
 
Samenstelling 
De diaconie bestaat uit tenminste 3 leden, eventueel aangevuld met meerdere diakenen en 
diaconale rentmeesters. De diaconale rentmeesters verrichten een deel van de taak van een diaken 
maar zijn geen ambtsdragers en maken geen deel uit van de kerkenraad.  
 
 

Uitwerking  

- De diakenen zijn ambtsdragers, hebben zitting in de kerkenraad en zijn samen met de 
ouderlingen verantwoordelijk voor de kerkdiensten. 

• De diaconaal rentmeesters zijn geen ambtsdragers en maken geen deel uit van de 
kerkenraad. Zij ondersteunen de diakenen bij hun diaconale taak. Zij hebben in principe een 
deeltaak. Zij zijn welkom op de vergaderingen van de diaconie. Zij denken met de diakenen 
mee over de bestemming van collectes en activiteiten door het jaar.  

• De diaconie bespreekt individuele hulpvragen vertrouwelijk.  

• De diaconie probeert de kerkelijke gemeente bij haar diverse diaconale werk te betrekken 
door regelmatige communicatie. Maar ook door aangedragen initiatieven van 
gemeenteleden te ondersteunen en te stimuleren. Gemeenteleden worden gestimuleerd 
om collectedoelen door te geven. Jaarlijks wordt een collecterooster opgesteld. 

• Door middel van projecten wordt de jeugd betrokken bij het diaconaat 

• Speciale aandacht voor ouderen en kwetsbaren in de gemeente door middel van een Paas- 
en Kerstgroet en attenties bij Pasen en Kerst. 
 

 


