Taakomschrijving van de Kerkgroep Diaconaat (20191100)
1. Doelstelling
De Kerkgroep Diaconaat heeft tot taak en stelt zich ten doel in navolging van Jezus Christus haar
diaconale opdracht te vervullen in kerk en wereld. Zij 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.
2. Taken
Het college ziet als haar taken
a. de bezinning op en uitvoering van binnenlands diaconaat;
b. de bezinning op en uitvoering van buitenlands diaconaat;
c. het inzamelen, beheren en besteden van diaconale- en zendingsgelden;
d. het maken van een financiële begroting en verslag per jaar;
e. het voorbereiden, bedienen in de kerk en het thuisvieren van het Avondmaal;
f. het onderhouden van contacten met de sociale dienst van de gemeente Renkum, Stichting
Maatschappelijke Dienstverlening en Amnesty International;
g. het onderhouden van contacten met uitkeringsgerechtigden, ouderenwerk en vluchtelingen in de
gemeente Renkum
3. Werkwijze
Per jaar wordt 10x vergaderd met alle diakenen, waarin o.a. het volgende aan de orde zal komen:
a. rapportage over en bezinning op diaconale thema’s;
b. rapportage over en bezinning op diaconale begeleiding van o.a. pastoraat, ZWO, jeugddiaconaat,
financiën, binnenlands diaconaat, groene kerk en andere activiteiten;
c. van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat ter informatie aan de diakenen, diaconaal
medewerkers en vertegenwoordigers van de aandachtsgebieden wordt toegezonden.
Het college kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
4. Samenstelling
Het bestuur van de Kerkgroep Diaconaat bestaat uit een voorzitter, secretaris en tenminste een
diaken en een aantal diaconaal medewerkers.
Naast de diakenen kunnen er diaconale medewerkers worden benoemd. Deze verrichten een deel
van de taak van een diaken, doch zijn geen ambtsdragers.
5. Uitwerking
- De diakenen zijn ambtsdragers, hebben zitting in de kerkenraad en zijn samen met de
Kerkgroep Pastoraat verantwoordelijk voor de kerkdiensten
De diaconaal medewerkers 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 Kerkgroep Diaconaat. Zij denken met de
diakenen mee over de bestemming van collectes, kwartaalgiften, het jaarthema, activiteiten
door het jaar.
Leden van de Kerkgroep Diaconaat maken deel uit van het Platform Diaconieën van de
gemeente Renkum. Zij werken actief mee om de samenwerking tussen de
diaconieën/caritasgroepen van de verschillende kerken te bevorderen. Het Platform
onderhoudt het noodfonds voor acute, kleinschalige hulp.
Het moderamen (voorzitter, secretaris, diaken en diaconaal medewerker) bespreken
individuele hulpvragen vertrouwelijk.
De Kerkgroep Diaconaat 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 of suggesties voor kwartaalgiften door te geven.
Jaarlijks wordt van gemeenteleden (of een delegatie gemeenteleden) gevraagd om mee te
denken met de bestemming van de collectes voor het komende jaar.

