
DIACONAAT BIJ DE TIJD BRENGEN!
Meerjarenbeleidsplan 2014 – 2018
College van Diakenen en wijkdiaconieën van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert

A. Missie
De gemeente van Christus wil in navolging van de God van Israël en van Jezus van Nazareth oog en
oor hebben voor de naaste in nood. ‘Wij willen de naaste zijn van…!’ 

B. Visie
Wij  willen  diaconaat  bij  de  tijd  brengen.  ‘Wij  willen  ons  laten  raken  door  de  nood  van  onze
medemens en daarom naaste zijn van wie een beroep doet op een ander mens. In deze tijd doen
mensen een beroep op ons vanuit hedendaagse knelsituaties, die onder andere ontstaan door een
zich terugtrekkende overheid en grote veranderingen in de sociale zekerheid en op bijvoorbeeld het
gebied van zorg. Wij willen helpen waar geen (andere) helper is.

C. Inspiratie en uitgangspunten

1. Bijbelse uitgangspunten
De Bijbel inspireert ons tot diaconaat. Al vanaf het begin van het verhaal van God en mensen vraagt
Hij aan ons: ‘Waar is je broeder?’ En in de gelijkenis van de Samaritaan klinkt de vraag van Jezus: ‘Wie
is de naaste geworden van……’ onmiskenbaar als een dringende oproep, om te zien naar mensen in
nood.

In Mattheus 25 wordt de breedte van het diaconaat neergezet in de verzen 31 – 46. Het gaat om:
-de hongerige te eten geven
-de dorstige te drinken geven
-de vreemdeling opnemen
-de naakte kleden
-de zieke bezoeken
-de gevangene bezoeken
(-de dode begraven is later toegevoegd)
In de 20e eeuw is daarbij gekomen:
- het bijdragen aan vrede in de wereld
- de zorg voor de schepping en het milieu

In Lucas  10:25-37   (Het enig noodzakelijke, over de Samaritaan)  vinden wij vele kenmerken voor
hedendaags diaconaat (zie hiervoor uitgangspunten)
25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven?
Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28  ‘U hebt
juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich
rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende:
‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers,
die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31  Toevallig
kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem
heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog
om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen.
34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette



hem  op  zijn  eigen  rijdier  en  bracht  hem  naar  een  logement,  waar  hij  voor  hem  zorgde.  35 De
volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten
moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste
geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met
hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 

2. Uitgangspunten
a. Diaconale kernwoorden 

Vier diaconale kernwoorden zijn voor onze visie op diaconaat van belang. De eerste twee vinden hun
fundament in de Bijbel:
-Barmhartigheid
  Zoals de Samaritaan direct de eerste nood lenigt, willen wij dat ook doen als dat nodig is.
-Gerechtigheid
  Wij willen een weg zoeken om op de plaats waar dat hoort onze stem te laten horen over onrecht.
-Wederkerigheid
  Wederkerigheid verleent aan barmhartigheid en gerechtigheid een diepere dimensie. Het betekent  
 dat wij ons realiseren dat de relatie nu zo is, maar dat een andere keer de ander ons mogelijk helpt.  
  Ook kan het betekenen dat wij door de ander te helpen iets terug ontvangen wat ons leven verrijkt.
-Toekomstperspectief
  Wat wij doen is gericht op de toekomst, op meer toekomstperspectief voor de ander. Daarom willen 
  wij andere mensen en organisaties zoeken naar duurzame oplossingen

b. Een ‘definitie’.
Het kenmerk van diaconie is (uit: ‘Diaconie in beweging’, handboek diaconiewetenschap, door Hub
Crijns e.a.):
‘Het  handelen  vanuit  en  door  kerken  en  andere  door  het  evangelie  geïnspireerde  groepen  en
bewegingen dat gericht is op het 
-voorkómen
-opheffen
-verminderen 
-dan wel mee uithouden
van  lijden  en  sociaal-maatschappelijke  nood  van  individuen  en  van  groepen  mensen  en  op  het
scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.’

c. Diaconie en diaconale gemeente
De diakenen zijn  in  het  bijzonder  geroepen tot  de  dienst  aan de naaste  en tot  een  taak in  de
eredienst (zie bijlage 1 over de roeping van de diaken). Zij hebben ook als taak om de gemeenteleden
toe te rusten tot het vervullen van hun diaconale roeping.
**Het College van Diakenen stimuleert het gesprek over diaconaat binnen de wijkdiaconieën, stelt in
overleg  met  de  wijkdiaconieën  het  meerjarenbeleidsplan  vast  en  houdt  het  overzicht  over  het
diaconaat van de gemeente. 
**De  wijkdiaconieën  stellen  op  basis  van  het  meerjarenbeleidsplan  elk  kalenderjaar  een  eigen
werkplan op.  De wijkdiaconieën verdelen met elkaar  en met het College verschillende diaconale
aandachtsgebieden.  Ook  rusten  zij  de  eigen  gemeente  toe  en  stimuleren  haar  tot  (onderling)
dienstbetoon.

d.  Diaconale houding
- Zien – 
De Samaritaan loopt niet met een boog om het slachtoffer heen, maar hij kijkt en ziet een man liggen
en wordt geraakt, ofwel hij wordt net als onze Heer met ontferming bewogen. Hij verzorgt hem ter
plaatse. 



-Geraakt worden en met ontferming bewogen zijn – 
Het begint met het hart. Dan komt het hoofd in beeld. De diakenen spreken met elkaar of ze kunnen
helpen en hoe dan. Eerste hulp bieden, zoals de Samaritaan doet, is vaak nodig. Of zijn er misschien
anderen die hierbij al helpen? Dan volgen de handen met juist dat wat diaconaal is, helpen waar
geen  andere  helper  is  en  helpen  tot  diegene  weer  op  eigen  benen  kan  staan.  De  volgende
onderdelen volgen hier uit.

e. Diaconie in relatie tot wet- en regelgeving en tot andere organisaties met soortgelijke doelstelling
De Samaritaan verleent eerste hulp en vervolgens brengt hij de man naar een herberg. Hij geeft geld
voor verdere verzorging en belooft op de terugreis langs te komen.
De  diaconieën  zullen  regelmatig  (verder)  onderzoeken  welke  wetten  en  regelingen  vanuit  de
overheid nu actueel zijn, welke effecten zij hebben op het leven van mensen en welke organisaties
ook werken aan dezelfde doelen als de diaconie (onze sociale kaart bij de tijd brengen en houden).

f. Taken en rollen van diakenen
De diaconie overweegt bij alle situaties die zich aan haar voor doen wat haar taak hierin is en wat
haar rol. Zie daarvoor ook bijlage 1 over de roeping van diakenen. 
Zij helpt ‘waar geen helper is’; dat betekent dat zij voordat zij zelf helpt, eerst met de ander heeft
gezocht naar welke hulp er al voor handen is in onze samenleving. 
Het kan dus zo zijn dat de diaconie een taak ziet in een zekere situatie, maar dat haar rol is dat zij
doorverwijst, zoals de Samaritaan de man naar een herberg brengt en in contact blijft met de man
(‘bij mijn terugreis……’).

D. Waar staan wij nu?
Het College van Diakenen heeft het initiatief genomen om dit meerjarenbeleidsplan te schrijven aan
de hand van ‘input’ vanuit alle wijkdiakenen. Tijdens twee ontmoetingen met de diakenen uit de drie
verschillende wijkgemeenten hebben wij een beeld gekregen van:
-Wat wij nu doen aan diaconaal werk in en vanuit de gemeente.
-Welke signalen wij krijgen vanuit de buurt en de samenleving. Deze signalen zijn voor ons aanleiding
om te overleggen welke plaats ze hebben of kunnen krijgen in ons diaconaal handelen.
-De prioriteiten die wij als diakenen stellen in ons werk aan de hand van de signalen die wij krijgen
vanuit de samenleving, bijv. WMO en Diaconie van de buurt.

De volgende aspecten zijn voor ons van belang voor het schrijven van een beleidsplan en het verder
bij de tijd brengen van ons diaconale werk:
-Doorlopend onderzoeken welke signalen we krijgen uit de wijk en de samenleving. Daarin maken we
steeds opnieuw keuzes aan de hand van prioriteiten en worden de werkplannen van respectievelijke
wijkdiaconieën bijgesteld.
-We willen de samenwerking tussen de wijken verder uitbouwen zonder afbreuk te doen aan de
eigenheid van het  diaconale werk in iedere afzonderlijke wijk (verschillende contexten).
-Het College neemt enkele overkoepelende aandachtspunten voor haar rekening.



E. Criteria
Bij het opstellen van een diaconaal beleidsplan willen we concrete criteria definiëren waarmee we de
werkplannen,  de  vele  activiteiten,  ontwikkelingen  en  aanvragen  om  (financiële)  ondersteuning
kunnen beoordelen:

1. Wat is het diaconale gehalte? ‘Hoe diaconaal is……?’
2. Is het een activiteit voor de diaconale gemeente als geheel (die onder verantwoordelijkheid

van de diaconie valt)?
3. Is  het  een  diaconale  activiteit  van  afzonderlijke  gemeenteleden  waarin  de  diaconie

stimuleert en ondersteunt (die vaker niet onder de verantwoordelijkheid van de diaconie zal
vallen)?

4. Is er geen andere helper? Wordt de activiteit al door anderen gedaan (bijv. maatschappelijk
werk, sociale voorzieningen) En hoe gebeurt dat?

5. Is  er  in  het  geheel  van  activiteiten  evenwicht  tussen  de  verschillende  werken  van
barmhartigheid (zie ook Missie, bijbelse uitgangspunten)?

6. Welke gaven en talenten zijn er binnen de gemeente beschikbaar?
7. Is er sprake van urgentie en op grond waarvan?

Tijdens onze gesprekken bleek dat er diakenen zijn die zich overbelast voelen. Enerzijds kan dat zijn
doordat er veel signalen uit de gemeente en de samenleving op hen af komen. Anderzijds is het zo
dat diakenen ook gevraagd worden voor niet-diaconale taken. Daarom gaan we ook in op de taken
en rollen van diakenen. En op de eigenheid van diaconaat.

F. Actuele thema’s in de samenleving  taakverdeling tussen de diaconale geledingen
Diaconaat bij de tijd brengen is de titel van dit beleidsplan. Diaconaat is niet statisch. De samenleving
is steeds in beweging. Door de eeuwen heen zien wij bewegingen in het diaconaat door dat wat de
overheid wel of niet als haar taak ziet in haar verantwoordelijkheid voor haar burgers. Uitgangspunt
is het verhaal over de Samaritaan. Hij  ziet de man langs de kant van de weg; die man doet een
beroep op hem. Jezus vraagt verderop aan de wetgeleerde: ‘Wie is volgens u de naaste geworden
van het slachtoffer van de rovers?’ 
Wij kunnen als mens de naaste worden van een ander mens! Er zijn veel mensen die een beroep op
ons doen. Uit de samenleving komt er veel op ons af, bijvoorbeeld financiële nood, eenzaamheid,
isolement door allerlei oorzaken, ziekte en handicap, dak- en thuisloosheid. 
Wij  willen  als  wijkdiaconieën  een  beweging  maken  naar  het  oppikken  van  die  signalen  en  een
vertaalslag maken naar ons diaconale beleid. Dat kan betekenen dat wij activiteiten die wij nu doen
anders of minder gaan doen (zie ook de criteria).

Er zijn thema’s die meer gekoppeld worden aan een wijk, omdat iedere wijk ook haar eigen context
heeft.
We willen een balans vinden tussen: ouderen en jongeren, diaconaat in de eigen gemeente, de eigen
omgeving en in bredere kringen (Nederland, de wereld).
Dat betekent dat de ene wijkdiaconie andere prioriteiten kan hebben dan de andere. En ook dat de
(opgedane) deskundigheid in de ene wijk gedeeld moet worden met een andere. We zijn nu tot de
volgende verdeling van prioriteiten gekomen:

Wijkdiaconieën:
-WMO – Paaskerk (op uitnodiging van de burgerlijke gemeente Amstelveen)
-Mantelzorg – Pelgrimskerk
-Diaconie van de buurt – Kruiskerk
-Milieu- en duurzaamheid – Pelgrimskerk en Kruiskerk (jongeren?)
-Armoede (signaleren) – alle wijken
-Ouderen- en jeugddiaconaat (voor en door) – alle wijken
-Diaconale gemeente, waaronder projecten Werelddiaconaat – alle wijken



College van Diakenen:
-Complexe hulpvragen en problematiek: asielzoekers en armoede (individuele hulpverlening)
-Eigentijdse  en  effectieve  communicatie  van  wijkdiaconieën  en  het  College,  onderling  en  met
externen
-Deskundigheid/toerusting van diakenen en toerusten en stimuleren van wijkdiaconieën m.b.t. de  
 diaconale gemeente
-Pastoraat en diaconaat (zoeken naar eigenheid en verbinding van beiden) 
-Onderzoek naar mogelijke diaconale vragen en aanwezigheid in wijken waar geen kerkgebouw is,
zoals de Bankraswijk
-Oecumenische samenwerking op al deze terreinen, oprichting van een diaconaal platform via de
Raad van Kerken. 
-Contact ZWO en samen met hen: coördineren werelddiaconaat

G. Samenwerken en overleg
Het onderscheid tussen het College van Diakenen als overkoepelend orgaan en de wijkdiaconieën is
kleiner geworden doordat het aantal wijken kleiner geworden is. De nieuwe taakverdeling stimuleert
tot  meer  uitwisseling  en  samenwerking  onderling.  We  willen  gaandeweg  toewerken  naar  een
geïntegreerde diaconie van de drie wijkgemeenten. Dit doen we door nu, in 2014, te beginnen met 3
van de 9 vergaderingen die iedere geleding jaarlijks  heeft,  samen te houden in plaats van apart.
Gaandeweg kan besloten worden dat dit vaker voor gaat komen.

Er  is  ook een toenemende behoefte aan samenwerking  met  andere kerken.  Met  behulp  van de
Algemene Kerkenraad en de Raad van Kerken zal onderzocht worden, in hoeverre er draagvlak is om
te komen tot een oecumenisch diaconaal platform in Amstelveen-Buitenveldert.

H. Toerusting diakenen en bezoekers 
Diakenen
Aan de hand van de thema’s in de wijken overlegt het College van Diakenen met de wijkdiaconieën
over ieders behoefte aan toerusting en faciliteert hierin.
Inhoudelijk  is  het  van  belang  dat  zoveel  mogelijk  diakenen  de  “Basiscursus  Diaconaat”  gevolgd
hebben. Ook toerusting op het gebied van maatschappelijke vragen en ontwikkelingen vinden we
belangrijk.
Qua  organisatie  is  het  belangrijk,  dat  cursussen  en  andere  toerustende  activiteiten  gezamenlijk
georganiseerd worden, zodat het rendement het grootst is.

Signaleren van nood
Het oppikken van signalen van nood is zeer belangrijk  om goed te kunnen helpen. Daarvoor zijn
meerdere mogelijkheden:
- Diakenen kunnen niet alle gemeenteleden structureel bezoeken. Om nood op te sporen, is het goed
om ouderlingen, predikanten en bezoekmedewerkers toe te rusten met een zogenaamde ‘diaconale
antenne’. Zij worden toegerust om hun diaconale antenne/gevoeligheid in te zetten als zij mensen
bezoeken en zij maken afspraken over het doorgeven van signalen en het mogelijk inschakelen van
een diaken.
- Bezoekers weten van risicogroepen, grondhouding in het diaconale bezoekwerk en van mogelijke
signalen.
-  Naast  het  reguliere  bezoekwerk gaat  de diaconie  actief  aan de slag  met  het  signaleren onder
risicogroepen.  Mensen  die  een  grote  verandering  in  hun  leven,  zoals  overlijden,  verlies  van
gezondheid of van de relatie, meemaken lopen het risico in problemen te komen. Dat kan zowel
financieel zijn als materieel of immaterieel.
-  Melden aan overheden van de gesignaleerde noden.



Die toerusting kan o.a. door een gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgd
worden.
-Kerkrentmeesters of mensen die meewerken aan de actie Kerkbalans komen soms ook nood op het
spoor. Een goed contact met het CvK is van belang.

Mogelijkheden voor toerusting zijn:
- Diaconale themadiensten op zondag
- Themamiddagen en –avonden, al dan niet met externe sprekers
- Diaconale gemeentekring
- PJR-activiteiten, gericht op diaconaal bewustzijn bij kinderen en jongeren
- Wijk- of gemeente brede diaconale projecten met benodigde informatie en PR
-  Goede  inhoudelijke  communicatie  over  wat  de  diaconie  doet,  via  Present,  de  websites  en  de
jaarlijkse geldwervingsactie
- Goede samenwerking met de communicatiemedewerker van onze Protestantse Gemeente

I.   Hoe nemen we de gemeenteleden mee in deze beweging?
De gemeente heeft een diaconale roeping en taak. Een diaconale gemeente is een gemeente die zich
in dienst van God stelt en wil dienen zoals Christus diende. Diakenen mogen de gemeente daarvan
bewust maken, daartoe stimuleren en die taak coördineren. Zij roepen, samen met de predikant, de
gemeenteleden op tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daartoe rusten zij de
gemeente toe of laten dat doen.
Toerusting  van  de  gemeente  bestaat  uit  een  drietal  aspecten  die  parallel  aan  elkaar  kunnen
verlopen:

De volgende elementen zijn bij toerusting van de gemeente van belang:
a. Bewustwording, zowel wat betreft de roeping om naaste te worden als wel welke vragen er

uit de samenleving komen en wat mogelijkheden van mensen kunnen zijn.
b. Inspiratie, de diaconale roeping van de gemeente heeft een bijbels fundament.
c. Activeren en  organiseren   in  beweging  komen.  Veel  kan  in  gang  gezet  worden als  bij

activiteiten die al bestaan wordt aangeknoopt of als enthousiaste mensen gestimuleerd en
ondersteund worden. Het verdient aanbeveling te ontdekken waar de kracht en de energie
zit om daar vervolgens bij aan te knopen.

a. Bewustwording
De diaconie maakt de gemeente bewust door met haar te zoeken naar:
-  De signalen van de nood die er is, zowel binnen als buiten de gemeente, zowel dichtbij als ver weg
- De roeping voor christenen en de christelijke  gemeente in het helpen lenigen van deze nood  
-  De gaven, competenties en vaardigheden die zij hebben om daarbij een dienende rol te spelen.
Die nood kan betreffen: de naaste in de gemeente, de naaste in de samenleving dichtbij en de naaste
wereldwijd.

b. Inspireren
De diaconie zoekt met de gemeente naar inspiratie vanuit geloof en de roeping van christenen. Het
leven uit de genade en liefde van Jezus Christus kent haar vruchten: een (na)volger van Christus zijn:
de boom herkent men aan zijn vruchten.
 Die inspiratie kan ook gevonden worden in de ontmoeting met degene die hulp nodig heeft (vgl. de  
 Samaritaan)



c. Activeren en organiseren
Bewustwording en inspiratie leidt tot in beweging komen met woorden en met daden. De liefde van
Christus moet zichtbaar gemaakt worden in de dienst van de barmhartigheid en de dienst van de
gerechtigheid. Het gaat dan concreet om de aandacht voor hen die honger en dorst hebben, geen
kleding hebben, ziek zijn, gevangen zitten  vreemdelingen enz. enz. (Mattheüs 25: vs. 31 t/m 46).

J. Communicatie en geldwerving
Er zijn diverse communicatiekanalen beschikbaar voor de diaconie. Concreet kennen we nu: Present,
de  4  websites  van  onze  Protestantse  Gemeente,  de  folder  die  we  hebben  en  de  jaarlijkse
geldwervingsactie onder onze gemeenteleden.
Het  contact  met  externe  (kerkelijke  en  wereldlijke)  partners  verloopt  nu  ad  hoc  en  is  veelal
persoonsgebonden. Het is belangrijk om in kaart te brengen welke partners er zijn en waarvoor.

Zowel voor de interne als voor de externe communicatie zal het College van Diakenen samen met de
medewerker communicatie en geldwerving een plan van aanpak faciliteren, dat in de gezamenlijke
vergaderingen structureel aan de orde zal komen. Het doel hiervan is het efficiënter maken en het
professionaliseren van de interne en externe communicatie.

K. Implementeren van dit meerjarenbeleidsplan en evaluatie
Dit  meerjarenbeleidsplan  wordt  in  september 2014  voor  vijf  jaar  vastgesteld  in  het  College van
Diakenen en vervolgens besproken in de wijkdiaconieën.  Zij stellen jaarlijks aan de hand daarvan een
werkplan op voor het volgende kalenderjaar en doen dat aan de hand van de criteria genoemd bij E.
De gemeente wordt geïnformeerd via ‘Present’.

We  evalueren  het  meerjarenbeleidsplan  en  de  werkplannen  jaarlijks  tijdens  de  gezamenlijke
vergadering van juni (i.v.m. het opstellen van de begroting voor het volgende jaar) aan de hand van
de volgende vragen:
- Is het nog actueel?
- Leeft het nog?
- Welke aanpassingen zijn nodig?
- Wat laten we vallen?
- Wat zijn nieuwe taken?
- Welke mogelijkheden zijn er?

Definitieve versie: 23 Augustus 2014, 
In opdracht van het College van Diakenen opgesteld door de kerngroep met de leden:
Angie Tjon, Paaskerk
Wil Vos, Pelgrimskerk
Beppie van der Waal, gemeenteadviseur PKN
Geert-Jaap Welsing, College van Diakenen en Kruiskerk



Bijlage 1

DE ROEPING VAN KERK EN GEMEENTE
Het ambt en de ambtelijke vergaderingen

Artikel V
1. Om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de wereld te bewaren is van
Christuswege het openbare ambt van Woord en Sacrament gegeven.
Met het oog op deze dienst onderscheidt de kerk
het ambt van predikant,
het ambt van ouderling,
het ambt van diaken
alsmede andere diensten in kerk en gemeente.
2. De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de
wereld door zorg te dragen voor
de dienst van Woord en sacramenten,
de missionaire, diaconale en pastorale arbeid,
de geestelijke vorming,
het opzicht,
het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden
en andere arbeid tot opbouw van de gemeente
…….…………
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot
de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven,
de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
diaconale aard.



Bijlage 2

KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie september 2013)
HET LEVEN VAN GEMEENTE EN KERK

De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Artikel X
1. De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en
dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het
heil in Jezus Christus.
2. 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.
3. De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die
deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.
4. De gemeente zoekt bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping
samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.
5. Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in een relatie van
wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen die haar worden aangereikt door
gemeenten waarvan de leden uit andere culturen afkomstig zijn.


