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Werkplan Diaconaal 

Predikant te Enschede 
 

 

Een samenvatting vooraf 
Deze eerste pagina van het ‘werkplan diaconaal predikant’ bevat een samenvatting. In drie blokken 

wordt het geheel beschreven. Zo’n overzichtelijke samenvatting is bedrieglijk. De praktijk van het 

diaconaat is geen zaak van mooie plannen, maar van al doende leren, steeds opnieuw. Wie wil 

voelen wat diaconaal predikantschap anno 2015 is en kan zijn, zal ook het na deze samenvatting 

volgende totaaloverzicht moeten lezen. 

Het werk van de diaconaal predikant laat zich indelen in drie werkvelden:  

 

1. Algemene begeleiding van de diaconie 

Vruchtbaar diaconaat anno 2015 is een zaak van voortdurende bezinning: Wat is in déze tijd nodig? 

Wat gaat goed, en wat niet goed? En zo steeds weer keuzes maken die leiden tot uitvoerbare 

plannen.  

De diaconaal predikant helpt en inspireert de diaconie en de diakenen – maar via hen óók de 

gemeente - om het voortdurende rondgaan tussen ‘plannen’, ‘doen’ en ‘evalueren’ gaande te houden 

en steeds weer te hernieuwen.  

Grotere projecten die komende tijd centraal staan zijn o.a.: versteviging van de band tussen diaconie 

en Kerk in Actie, coördinatie van het contact met de ‘bondgenoten’, het opstarten van het project 

‘koken in de Ontmoetingskerk’, werken aan ‘inbreng vanuit het diaconaat in de liturgie van de 

zondag’ alsmede het verzorgen van ‘diaconale kerkdiensten’.  

Tegelijk komen vanuit de actualiteit van de stad soms zomaar nieuwe thema’s op. De diaconaal 

predikant stimuleert de diakenen om ‘aandachtig oplettend’ te zijn, en is dat zelf ook.  

2. Werk in het Oecumenisch Citypastoraat 

Het oecumenisch Citypastoraat (OCP) is het inloophuis van de kerken van Enschede. Door de jaren 

heen is in het OCP een stabiel Pastoraal-Diaconaal centrum ontstaan. Om dit centrum is een even 

hechte als pluriforme gemeenschap gegroeid van bezoekers én vrijwilligers. Voor veel vrijwilligers is 

het OCP zo een kostbare voedingsbron van geloof. Professionele begeleiding is door de jaren heen 

cruciaal gebleken in het OCP. Dit is de verantwoordelijkheid van de diaconaal predikant.  

Bijbehorende taken zijn o.a.: werven en structureel begeleiden van vrijwilligers, concrete hulpvragen, 

huisbezoek bij zieken, presentie bij actualiteiten in de stad, talloze praktische klussen, liturgische 

vertaling, publiciteit, alsmede bestuurlijk overleg in en rondom het OCP. 

3. Expertiseoverdracht van het OCP naar het op te bouwen diaconale wijkwerk 

Het is een wens van velen om niet alleen te investeren in de centrale Stadskerk, maar óók in 

kleinschalige kerkplekken in de buurt. Eerste experimenten op deze weg waren nog weinig 

vruchtbaar.  Maar in het OCP bestaat heel veel ervaring met vruchtbaar en motiverend 

‘presentiewerk’. Via de diaconaal predikante zal deze ervaring in worden gezet in het werk in de wijk. 

Met gebruik making van de expertise die is opgedaan in het OCP zal de diaconaal predikant samen 

met de diakenen gaan werken aan het instellen en uitbouwen van ‘kerkbuurtplekken’, waar op 

verschillende plekken in wijken op maat gewerkt zal worden aan kleinschalige diaconaal-pastorale 

presentie. 
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Inleiding 
In dit Werkplan zijn de uitgangspunten en de werkzaamheden van de diaconaal predikant 

van de Protestantse Gemeente Enschede  opgenomen. Het geeft richting aan het denken en 

aan het concrete werk. Het werkplan maakt duidelijk waaraan wordt gewerkt. 

En met dit werkplan legt de predikant haar plannen voor en krijgen derden (o.a. de 

kerkenraad en de classis) inzicht in het werk van de diaconaal predikant van de Protestantse 

Gemeente Enschede. 

 

Uitgangspunt 
Uitgangspunt is de missie van de PGE: “Geloven in Enschede”. Deze missie is bewust voor 

tweeërlei uitleg vatbaar. We geloven in Enschéde: We geloven in de stad en in wat daar 

gebeurt. Met andere woorden: we hebben er vertrouwen in dat er in de stad Enschede 

goede dingen gebeuren die we willen ondersteunen en waarvan we kunnen leren.  En: We 

gelóven in Enschede. Met andere woorden: op deze plek, de stad Enschede, vindt ons 

geloven plaats, willen we ons geloof beleven, voeden én handen en voeten geven. 

De diaconie ‘gelooft in Enschede’ door te dienen en betekenisvol in de Enschedese 

samenleving aanwezig te zijn. De diaconie wil actief bijdragen aan het verbeteren van de 

situatie van mensen die in de knel zitten of maatschappelijk zijn gemarginaliseerd en de 

gemeenteleden daartoe oproepen.  

Daarnaast wil ze o.a. via  ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

en Kerk in Actie (KiA) verbonden blijven met de medemens in Nederland en in de wereld. De 

diakenen hechten aan een wisselwerking tussen wat er in de kerk gebeurt en wat er in de 

samenleving gaande is, tussen wat zij ‘op straat zien’ en wat zij daar mee en daar aan 

kunnen doen in kerk en kerkelijke gemeenschap. Met aandacht en zorg, met raad en daad 

wil de diaconie fungeren als handen en voeten van de kerk voor stads-, land- en 

wereldgenoten. Zij wil een kritische stem zijn in de kerk, maar ook daarbuiten. Diaconie 

betekent voor heel de gemeente: je dienstbaar opstellen voor mensen in nood.  

 

Een beetje geschiedenis 
Diakenen hebben allerlei stadsgenoten, gemeenteleden en niet-gemeenteleden, 

vluchtelingen, alleenstaande moeders, zwervers, mensen die bijna hun huis uitgezet werden, 

en nog vele anderen in de afgelopen jaren geholpen met geld en goed en praktische hulp.  

Ook is er veel bezoek gebracht aan met name ouderen
1
. Veel diaconale zaken zijn ook ‘in 

                                                 
1
 Dit bezoekwerk aan ouderen heeft z’n wortels in het verleden: toen er nog geen ouderenvoorzieningen 

waren, hebben de diaconieën van de diverse kerken de broodnodige zorg voor de ouderen op zich genomen. 

Sporen hiervan vinden we ook nu nog terug in het bezoekwerk en de attenties, gebracht aan ouderen, 

ouderenmiddagen en ouderenvieringen, die veelal door diakenen georganiseerd worden.   
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stilte’  gebeurd: zo zijn er broodnodige boodschappen gedaan voor mensen die honger 

hadden en zijn er mensen gekleed en zonder ophef bezocht. Er zijn nog veel meer 

voorbeelden te geven van wat  de diaconie van de PGE gedaan heeft. Er is,  in de jaren, die 

achter ons liggen, door diaconie en diakenen heel wat materiële nood gelenigd.  Steeds 

heeft de diaconie haar roeping proberen te verstaan door de gemeente voor te gaan in heel 

praktisch, gelovig  leven en door de nood, ver weg en dichtbij, waar maar mogelijk, te 

lenigen.  Dat is ook wat de diaconie hoort te doen: zonder aanzien des persoons, in de naam 

van de Heer (maar zonder dat steeds te moeten noemen) materiële nood lenigen in stad, 

land of wereld. 

 

De diaconaal predikant helpt bij het behouden van taken die goed zijn en die continue 

aandacht vragen. 

 

Wat was nodig?  
Veel van wat de diaconie in het verleden deed, is  overgenomen door de overheid.  Dat is 

mooi en goed! Maar het heeft ook gevolgen gehad voor de inzet van de diaconie. Hulp, die 

vroeger zo nodig was, is dat nu niet meer. Een voorbeeld hiervan is het bezorgen van 

fruitbakjes aan ouderen.  Het was een groot goed dat de diaconieën voor ouderen zorgden 

toen niemand dat deed. Gelukkig hoeft dat nu niet meer. Maar dan komt onder andere  naar 

aanleiding van dit voorbeeld wel de vraag op: als het niet meer nodig is om ouderen de 

broodnodige vitaminen te brengen (omdat zij dat anno 2015 gelukkig zelf kunnen betalen), 

waar richt je je als diaconie dan op? We hebben gezien dat de diakenen zich dit vorig jaar 

bewust zijn geworden en de beslissing hebben genomen om oude wijn in nieuwe zakken te 

doen: om fruit aan stadsgenoten te gaan brengen, die daar nu dringend behoefte aan 

hebben: mensen die aangewezen zijn op de voedselbank. En zo verstaat de diaconie haar 

roeping en vraagt zij aan de gemeente van de Heer de materiele nood te verlichten precies 

daar waar dat in deze tijd en in deze stad nodig is. Dat is wat diakenen steeds moeten doen: 

zich afvragen: waar is er nu wat nodig?  

 

De toekomst: nadenken over wat nodig ís. 
Nadenken over wat nodig is, lijkt makkelijk maar is best moeilijk, hebben de diakenen het 

laatste jaar ontdekt in de vergaderingen van alle wijkdiakenen van de PGE (behalve Bethel). 

Want veel patronen zijn ‘vastgeroest’. Soms is dat goed te noemen, soms ook niet.  

Diaconaal werk moet een zekere continuïteit hebben maar tegelijkertijd ook actueel zijn en 

blijven. Er zijn steeds weer andere noden, op andere plaatsen bij andere mensen. En 

belangrijk is: voordat je het weet, ben je, als diaconie, toch werk aan het doen, dat niet meer 

nodig is en loop je achter de feiten aan. We willen immers meegaan met onze tijd en ook 

actueel blijven geloven in Enschede! Daarom is plannen maken ingewikkeld. Om actueel te 

blijven is kort plannen noodzakelijk. Maar als er tevens continuïteit gezocht wordt, is steeds 

opnieuw evalueren nodig. Daarom moet telkens weer de vraag worden gesteld: ‘wat is nu 

nodig’.  Maar ook is het nodig om  met regelmaat zowel de lange- als de korte termijnacties 

met elkaar te bespreken. Dat betekent  dat er steeds evaluatiemomenten moeten worden 

ingebouwd. 
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De diaconaal predikant helpt en inspireert de diaconie en de diakenen om bovenstaande 

gaande te houden en steeds weer te hernieuwen. De diaconaal predikant spoort waar 

maar nodig diakenen aan om na te denken over welke taken goed waren maar nu niet 

meer. En helpt diakenen keuzes te maken voor nieuwe projecten.  

De diaconaal predikant zal niet alleen de diakenen en de diaconie maar ook de gemeente 

inspireren, toerusten en helpen bij het maken van nieuwe plannen en het uitvoeren 

daarvan. 

 

Concrete plannen. 
Kort gezegd wil de vergadering van alle diakenen van de PGE zowel continueel als actueel  

bezig zijn in 1: wereld, 2:  land, 3: stad, 4: wijk, 5: gemeente. Gekoesterd moet worden wat 

als kostbaar en goed ervaren wordt, maar ook moet er ingesprongen kunnen worden op  

nieuwe noden en daar waar nú hulp nodig is. 

 

Oude en nieuwe dingen in wereld,  land, stad, wijk, kerk. 

 

Wereld en land: samenwerken met Kerk in Actie, collectes, 

actuele situaties 
 

De gezamenlijke diakenen willen meer samen gaan werken met de groep Kerk in Actie. Elk 

jaar kunnen ze met hen kijken naar welk project in de wereld gesteund gaat worden en hoe dat 

gedaan moet worden. Plan is om samen (diaconie en KiA) te gaan vergaderen, acties  

vast te stellen en te kijken hoe hulp over en weer geboden kan worden.  

De ‘speciale doelen’ collectes worden per keer  bestemd voor een door de vergadering vast 

te stellen doel (bijv. vakantiefonds van FBNE). 

Elke diaconievergadering wordt er bekeken of er actuele situaties in de wereld, land, stad 

onze aandacht behoeven (zoals de afgelopen tijd Syrië onze aandacht heeft gekregen) en 

wat  daarmee gedaan kan worden.  

 

De diaconaal predikant zorgt er voor dat bovenstaande punten steeds terug keren op de 

agenda en concreet worden gemaakt. 

 

Stad 
Veranderdagen  

In de 40-dagentijd worden er, samen met de stichting Present,  ‘veranderdagen’ 

georganiseerd. De diakenen nemen het voortouw, st. Present levert de projecten. Overleg 

met st. Present wordt in januari gevoerd door diaconaal predikant, diakenen of 

gemeenteleden (die alleen dit op zich willen nemen). Deelname wordt gevraagd via  

kerkbode en  zondagsbrief en intekenlijsten. 

 

De diaconaal predikant zal steeds in januari actie ondernemen om één en ander in gang te 

zetten en de vinger aan de pols houden. 
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Bondgenootschappen 

Al eerder heeft de diaconie er voor gekozen om zogenaamde bondgenootschappen te  

sluiten. Zo heeft zij zich min of meer verbonden met: de Voedselbank, huize Timon, het Huis 

van Verhalen, Resto van Harte, de Wonne.  

Op deze plekken in de stad  worden kwetsbare  mensen, op allerlei manieren en met name 

door vrijwilligers geholpen.  De diaconie is steeds met de betreffende vrijwilligers in gesprek 

gegaan om te kijken waar zij wat voor hen kan betekenen, zowel financieel als ook qua inzet. 

Maar ook andersom: wat vertelt de betreffende bondgenoot aan de PGE? Deze 

bondgenootschappen helpen de PGE om te geloven in Enschede en zijn daarom belangrijk. 

De gezamenlijke diakenen willen zich daarom blijvend inzetten voor de bondgenoten. 

 

De diaconaal predikant gaat in ieder geval twee keer per jaar met een diaken of een 

gemeentelid bij het betreffende project op bezoek, om het contact te verdiepen en te  

kijken wat de kerk/diaconie voor deze bondgenoot kan betekenen.  

 

Elk jaar wordt er geëvalueerd in de vergadering van diakenen en wordt er gekeken naar het 

functionele van het bondgenootschap. Wanneer blijkt dat het bondgenootschap minder 

nodig  is geworden, wordt er gezocht naar een ander project. 

 

Koken in de stadskerk. 

De gezamenlijke vergadering van diakenen heeft het plan opgevat om in de 

Ontmoetingskerk regelmatig te gaan koken voor mensen, die altijd alleen eten (en dat graag 

wel eens samen met anderen willen doen) en voor mensen met een smalle beurs of voor 

anderen die dat nodig hebben. Ook is het plan geopperd om op woensdagmiddag voor te 

gaan lezen aan kinderen, waarvan de ouders minder vaak of nooit voorlezen en voor deze 

kinderen pannenkoeken te bakken.  

 

De diaconaal predikant zal helpen om de plannen concreet te maken en nader uit te 

werken,  vrijwilligers te werven, te zorgen voor publiciteit en de knelpunten op te lossen. 

 

Wijk 
De (diaconale) kerkbuurtplek 

Nu in september 2015 oude kerkgebouwen gaan sluiten en er nog maar op één plek in de 

stad gevierd zal gaan worden, is het mogelijk nodig om een plekje ‘van de kerk’ te hebben in 

elke wijk: een kerkbuurtplek. Zo’n plek hoeft niet groot te zijn en kan gedeeld worden met 

anderen. Het is ook wenselijk dat een dergelijke plek oecumenisch is, in de letterlijke zin van 

het woord! (zie verder ook: ‘Het OCP’). De gedachte leeft dat op die oecumenische plek 

kleine groepen samen kunnen komen, mensen op bepaalde momenten koffie kunnen  

drinken en/of in kleine groepen samen kunnen eten. Diakenen kunnen er voor gaan zorgen 

dat er op die kerkbuurtplek  ‘koffie met aandacht en zin’ wordt geschonken, ze kunnen 

aanwezig zijn voor eventuele hulpvragen en waar wenselijk helpen met het opzetten van  
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activiteiten. Dit is niet alleen een diaconale maar ook een pastorale taak van de PGE. Er zijn 

een tweetal experimenten geweest om een dergelijke plek gestalte te geven, zowel in West 

als in Zuid. Maar deze experimenten zijn niet  geslaagd.  

 

Daarom zal de diaconaal predikant  zich inzetten om, samen met diakenen, 

pastoraatsgroepen en anderen, opnieuw na te denken over wat er nodig is in de diverse 

wijken en stimuleren om de plannen concreet te maken en uit te voeren en bij de AK 

pleiten om geldelijke middelen ter beschikking te stellen, die nodig zijn om de plannen te 

verwezenlijken. De diaconaal predikant zal hierbij zo veel als mogelijk is gebruik maken 

van ervaringen die in de voorbije jaren zijn opgedaan in het werk van het Oecumenisch 

City Pastoraat. 

 

Gemeente 
kyriegebed 

Diakenen ‘dienen’ ook wanneer de gemeente samen komt in de eredienst. Zo is het al 

langere tijd een goede gewoonte om vanuit de diaconie na te denken over gebedsintenties 

bij het kyriegebed. Maar in de praktijk komen de intenties meestal van (een van) de 

predikanten. Plan is om de gebedsintenties voor het kyriegebed van de diakenen te laten 

komen of een zgn. ‘kyriegebedsgroepje’ samen te stellen met geïnteresseerde 

gemeenteleden. Dit groepje kan, in de week voorafgaande aan de zondag, met elkaar per 

email overleggen over de gebedsintenties. En hiervoor geldt: we rouleren na drie maanden 

en evalueren dan ook. Zo kunnen er steeds andere diakenen en andere gemeenteleden 

meedenken hierover. 

 

De diaconaal predikant zal zorg dragen voor het vormen van een ‘kyriegroepje’ en dit 

groepje gemeenteleden enthousiasmeren en toerusten.  

 

Avondmaal 

Bij het avondmaal is de diaconie actief betrokken bij (het nadenken over) de uitvoering 

daarvan. Komende maanden  gebruiken we om na te denken over een avondmaalsliturgie en 

een avondmaalschoreografie. De diakenen zullen dus vnl. nadenken over en voorstellen 

doen wat betreft de praktische zaken betreffende de avondmaalsviering.  

 

De diaconaal predikant zal,  in samenspraak met anderen , zoals collegae en 

liturgiecommissie, helpen bij het samen stellen van een avondmaals-liturgie voor de 

Ontmoetingskerk en, samen met de diakenen, instructies opstellen voor de (choreografie 

van) de avondmaalsviering. 

 

Bloemen 

De bloemen van de gemeente gaan over het algemeen naar gemeenteleden die 

bemoediging behoeven. Komend jaar willen de diakenen  graag dat (minstens) elke maand 

de bloemen een keer buiten de gemeente naar mensen of organisaties worden gebracht. 

Ook wordt de  ‘kaart van de week’ verstuurd. Die kaart wordt verstuurd (met zo veel 
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mogelijk namen van gemeenteleden, bv tijdens de collecte er op geschreven), naar  

mensen/organisaties, die bemoediging of vrolijke aandacht behoeven. 

 

De diaconaal predikant heeft hier verder geen bemoeienis mee, behalve dat zij één en 

ander samen met de diakenen elk jaar zal evalueren en in voorkomende gevallen helpt 

nadenken over mogelijke organisaties of mensen, die de kaart nodig hebben. 

 

Aandachtige oplettendheid 

Vorig jaar zijn alle diakenen (behalve de diakenen uit Bethel) gezamenlijk gaan vergaderen. 

Deze vergadering is zo langzamerhand een goede denktank geworden. Bij alles wat de 

diakenen doen, in wereld, land, stad, wijk, gemeente krijgt de persoonlijke, aandachtige 

oplettendheid van de diverse diakenen voorrang, aldus hebben we afgesproken in deze 

vergadering.  Iedere diaken is gevraagd om oplettend te zijn in het groot en/of in het klein. 

De vraag is elke vergadering: “Wat ben jij de laatste tijd in de stad  tegen gekomen waar je 

de gedachte bij hebt: ‘hier moeten wij als diaconie wat mee’?  En wat zullen we daar als 

kerk/gemeente mee gaan doen? De diakenen  beginnen te leren wat daar mee bedoeld 

wordt en dat werpt zijn vruchten af. 

Voor de duidelijkheid volgen hier enkele voorbeelden van  deze aandachtige oplettendheid: 

 

-Brand in kledingfabriek in Bangladesh: een diaken vraag zich af: welke kleding koop ik 

eigenlijk en wat kopen mijn mede gemeenteleden? En wat is ‘diaconaal’ in dit opzicht? Moet 

hiervoor niet eens een keer aandacht komen in een kerkdienst? 

-Iemand vertelt dat zij het geld, dat zij niet nodig heeft, te leen geeft aan zgn. 

microkredieten. Kunnen wij deze stadsgenote steunen en dit onder de aandacht brengen van 

onze gemeenteleden? 

-De wens-ambulance vraagt onze hulp want heeft een zaaltje nodig. Geven we alleen een 

zaaltje of bieden we nog meer aan en wie helpt? 

-Een jongere wil zijn haar schenken aan een instelling, die pruiken maakt voor kinderen met 

kanker. Hoe gaan wij daar aandacht aan besteden als diaconie? In een kerkdienst? Of gaan 

we de jongere een bloemetje brengen omdat we dit gedrag fantastisch vinden en willen 

stimuleren? 

-Een diaken komt een bijstandsmoeder tegen, die zich er voor schaamt om bij een 

kringloopwinkel kleren te gaan kopen. Kunnen wij niet eens een keer, na de dienst, een 

modeshow organiseren met kleren van de kringloopwinkel zodat we iemand over de drempel 

kunnen helpen?  

-Moskeeën werden bedreigd. De PGE brengt, ter bemoediging, een bloemetje. 

-Een Enschedese jongere is begaan met daklozen en heeft een daklozenpak ontworpen. In de 

kerstnachtdienst wordt er gecollecteerd voor dit bijzonder initiatief. 

 

De diaconaal predikant zal de diakenen en de gemeenteleden via vergaderingen en 

kerkdiensten blijvend stimuleren om ‘aandachtig oplettend’ te zijn en te blijven, te 

benoemen wat zij zien en samen met hen kijken naar wat er met de waarnemingen 

gedaan kan worden in de eredienst of anderszins in diaconale projecten van de PGE. 
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Diaconale kerkdiensten 

Er zal een aantal diaconale kerkdiensten worden gehouden in de PGE, eventueel in 

samenwerking met bondgenoten en stadsgenoten. 

 

De diaconaal predikant zal 10  erediensten per jaar leiden. 

 

Diakenen toerusten en troetelen. 

Diakenen van de PGE zijn allen vrouwen en mannen, die het hart op de juiste plaats hebben. 

Zij zijn hard werkende gemeenteleden, die graag de handen uit de mouwen steken. Het is 

nodig dat diakenen algemeen toegerust worden en minstens eenmaal per jaar meedoen aan 

een zinvolle dag, zoals de Landelijke Diaconale Dag. Ook is het goed dat de diakenen één 

keer per jaar een gezellige maaltijd krijgen aangeboden, zodat zij zich gewaardeerd weten. 

 

De diaconaal predikant  

-zal de diakenen stimuleren om mee te gaan naar de landelijke diaconale dag en de  

KiA dag, georganiseerd door de PKN. 

-zal, eens per jaar,  zorgen dat er een gezellig etentje voor alle diakenen wordt 

georganiseerd in de Ontmoetingskerk. 

 

Het Oecumenisch Citypastoraat 
Het oecumenisch Citypastoraat is het inloophuis van de kerken van Enschede. Het OCP is 

een groot en goed draaiend diaconaal/pastoraal project in het hart van de stad. Het wordt 

gedragen door een grote groep vrijwilligers, van buiten en binnen de kerk . Het bijzondere 

van het OCP is, dat daar een gemeenschap is ontstaan van stadsgenoten, die niet alleen zorg 

dragen voor elkaar maar ook samen nadenken over wat belangrijk is in het leven. Omdat 

vrijwilligers uit diverse hoeken van de samenleving komen, de helft kerkelijk maar de andere 

helft zeer rand- en zelfs buitenkerkelijk is, is hier een nieuwe kerkelijke of ‘zin’-gemeenschap 

ontstaan, die groeiende is en toekomst heeft. Dit komt o.a. door de nadruk op de  

kostbaarheid van de verschillende denkbeelden van bezoekers en vrijwilligers die, al dan 

niet, christelijk, orthodox, vrijzinnig of anderszins zijn. Deze mensen zetten zich (velen al 

jarenlang en vol vreugde) in om juist deze gemeenschap in stand te houden omdat zij groei 

ervaren in hun geloofs- of zinbeleving. Het OCP is niet alleen een plek waar allerlei hulp 

wordt geboden maar het is een bijzondere kerkelijke gemeenschap geworden met potentie.  

Maar dat alles gaat niet vanzelf. Het is noodzakelijk dat een professional dit project blijft 

begeleiden en helpt verder te ontwikkelen. Vrijwilligers en gasten hebben het nodig dat 

iemand voortdurend de vinger aan de pols houdt aangaande de visie van het OCP: ‘Wij zijn 

‘open’ voor iedereen, die binnen wil lopen’.  Vrijwilligers blijven alleen maar lang en met veel 

plezier vrijwilliger op het OCP wanneer zij voortdurend ondersteund, uitgedaagd en 

toegerust worden om met elkaar, de stadsgenoten en zichzelf, met bekende én vreemde 

bronnen op een goede manier in gesprek te gaan. 

Ook interessant is, dat het OCP de beschikking heeft over een kleine locatie: slechts twee 

huiskamers, een keuken en een wc zijn al voldoende om deze gemeenschap ruimschoots te 

bedienen.  
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De diaconaal predikant heeft de leiding over dit diaconale centrum.  

De taken zijn:  

-het werven van vrijwilligers. 

-het dagelijks individueel ondersteunen van vrijwilligers 

-het een vijf maal per jaar groepsgewijze ondersteunen van vrijwilligers middels 

workshops 

-het wekelijks  leiden van intervisie gesprekken 

-het dagelijks spreken met bezoekers 

-het dagelijks behandelen van hulpvragen 

-het dagelijks zorg dragen voor de boodschappen 

-het dagelijks mails beantwoorden 

-het waar nodig thuis bezoeken van zieken  

-het maandelijks  organiseren van maaltijden  

-het wekelijks organiseren van creatieve workshops  

-het tweemaandelijks organiseren of geven van inhoudelijke workshops 

-het organiseren en uitvoeren van tijdelijke,  bij de actualiteit aansluitende zaken, zoals 

open huis tijdens de Passion 

-wekelijkse administratieve werkzaamheden 

-maandelijks meewerken aan de binnenstadsvespers 

-maandelijks meedenken met de groep ‘Anders –zijn’ 

-door het jaar bedenken en uitvoeren kerst- of andere vieringen 

-door het jaar contact onderhouden met de burgerlijke gemeente 

-het maandelijks bijwonen van vergaderingen van het bestuur, het adviseren van het 

bestuur 

-door het jaar lezingen geven in stad en ommeland 

-door het jaar gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties en politieke partijen 

- en zo nu en dan: plantjes water geven, wc-boenen, keuken schoon maken 

 

Bovendien zal de diaconaal predikant haar expertise inzetten om gemeenteleden, waar 

wenselijk en nodig, te helpen om in de wijken op kleine kerkbuurtplekken, geloofs-, 

aandachts- en zinactiviteiten te ontplooien,  (zie ook bij: De (diaconale) kerkbuurtplek). 

Diaconie is onderdeel van de PGE. 

De diaconie staat niet op zichzelf, maar functioneert als deel van de gehele PGE. Diaconaat, 

pastoraat, liturgie, catechese, jeugdwerk, ouderenwerk, het is alles te onderscheiden maar 

niet te scheiden. Deze ‘werkgebieden’, onderdelen van de gemeente van de Heer,  horen bij 

elkaar en zijn ook wezenlijk met elkaar verbonden. Ze hebben elkaar nodig, beïnvloeden en 

bevruchten elkaar. Daarom is het noodzakelijk dat de diaconaal predikant deel uit maakt van 

het predikantenteam (PTE). 

 

De diaconaal predikant zal deel nemen aan de vergaderingen van het PTE. 

 

Omdat diaconaat en pastoraat wel te onderscheiden maar niet (altijd) te scheiden zijn, zal 

het nodig zijn om zo nu en dan, namens de PGE, diaconale/pastorale bezoeken te brengen 
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aan rand- en buitenkerkelijke stadgenoten. In deze tijd is het ook wenselijk dat de kerk de 

hoge roeping verstaat tot het doen van een belangrijke daad van barmhartigheid: de doden 

begraven. 

 

De diaconaal predikant zal, waar nodig,  stadsgenoten bezoeken, die buiten kerkelijk zijn.  

De diaconaal predikant zal, waar nodig, begrafenissen leiden van mensen die buiten- of 

randkerkelijk zijn.  

 


