Profiel diaken
Toerusten
De diaken is veel meer dan een ‘doener’ alleen. Samen met drie collega diakenen, geeft hij/zij leiding
aan het diaconaat van de kerk. Hij stimuleert en motiveert gemeenteleden tot dienend bezig zijn
binnen en buiten de gemeente. Dat betekent niet dat hij anderen ‘laat rennen’ en zelf niets meer
doet: toerusten kan alleen als je zelf het goede voorbeeld geeft!
aspecten
In het toerustende werk van de diaken hebben de volgende aspecten een plek:
•
•
•

•

•

•
•

Bidden - de diaken bidt voor en verricht voorbede voor hen die geen helper hebben en vraagt
de gemeente om ook voor deze mensen te bidden;
Aandacht geven - de diaken geeft oprechte aandacht door present te zijn waar nood is;
Samenwerken - de diaken bevordert en/of faciliteert waar mogelijk (zo veel mogelijk
structurele) samenwerking om bij nood en ramp individueel en gemeenschappelijk effectief
en efficiënt te kunnen helpen; zowel binnen de eigen kerk, als binnen de Renkumse
gemeenschap.
Bruggen bouwen - de diaken is als een bemiddelaar, een bruggenbouwer; hij is iemand die
contacten weet op te bouwen, goed kan netwerken, groepen met elkaar weet te
verbinden en mensen individueel bij elkaar kan brengen
Helpen - de diaken steekt de handen uit de mouwen; hij helpt waar geen ander helpt; hij gaat
met hulpvragers op zoek naar oplossingen, biedt een luisterend oor, helpt mee uit te houden
en te dragen; en hij is steeds op zoek naar anderen om mee te helpen, uit te houden en te
dragen;
Aanjagen - de diaken houdt van pionieren; hij ontplooit graag initiatieven bij het zien van
diaconale nood en is iemand die anderen kan motiveren een bijdrage te leveren; hij kijkt niet
Aanklagen - de diaken signaleert misstanden, legt zich ook niet neer bij historisch gegroeide
misstanden, benoemt oorzaken en kaart problemen aan bij wie daarvoor verantwoordelijk
zijn; zo is hij een pleitbezorger en stemversterker.

niet alleen
Er zal geen mens zijn die al deze aspecten volledig onder de knie heeft. Dat hoeft ook niet. Waar het
om gaat, is dat zoveel mogelijk van deze aspecten/gaven te vinden zijn in de diaconie als geheel

