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1 Waarom diaconie?
In al die jaren die achter ons liggen heeft de diaconie veel 'nood' gelenigd en ook nú 

staat de diaconie veel mensen bij die door allerlei vormen van nood getroffen worden: 

financiële nood, vluchtelingen, alleenstaande moeders, zwervers, etc. Steeds heeft de 

diaconie haar roeping verstaan door te doen waartoe Jezus Christus haar heeft 

geïnspireerd: " Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, had dorst en jullie gaven Mij 

te drinken, was een vreemdeling en jullie namen Mij op, was naakt en jullie kleedden 

Mij, was ziek en jullie bezochten Mij, zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe" (Mt. 

25).

Toch, en misschien juist in déze tijd, blijft de vraag actueel en gerechtvaardigd: Op 

welke fundamenten baseert de diaconie zich?

- De Bijbelse gelijkenis: " Alles wat jullie hebben gedaan voor één van de 

onaanzienlijkste van mijn broeders, dat hebben jullie voor Mij gedaan " (Mt.25).

- Een kerkordelijk uitgangspunt: " 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 

gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt " (Kerkorde PKN 2019, Artikel X, lid 2).

-  Een ander kerkordelijk uitgangspunt; " Het dienstwerk van de diakenen ": de dienst 

aan de Tafel van de Heer, het inzamelen en besteden van de liefdegaven, het 

toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping, het bijstaan 

van en zorg verlenen aan hulpbehoevenden, het zorgdragen voor de 

vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie, etc. (Ordinantie 3 PKN 

2019, Artikel 11, lid 1 en 2).

- De missie van de Protestantste Gemeente Enschede: "Geloven in Enschede": 

We geloven in en vertrouwen op de stad Enschede, in de goede dingen die daar 

gebeuren, die wij willen ondersteunen. En: we gelóven in Enschede, in deze stad 

vindt ons geloven plaats dat ons voedt. De diaconie 'gelooft in Enschede' door te 

dienen en zo van betekenis te zijn voor de Enschedese samenleving.

2 Praktische uitgangspunten
- Geld, gegeven aan de diaconie, hoort niet op de bank, maar dient dáár aangewend 

te worden waar de nood het hoogst is. De diaconie beschikt over een vermogen dat 

eindig is. Het doel is om dit in tien jaar een bestemming te geven. Een restvermogen, 

vaststaand in obligaties, zal overblijven. De opbrengst van dat geld zal als buffer 

dienen om iets achter de hand te hebben om te kunnen helpen. Dit houdt ook in dat 

vanaf nú ingezet moet worden om zorg te dragen dat er geld blijft binnenkomen door 

aandacht voor projecten en collectes.

-  De diaconie streeft naar een 'wisselwerking' tussen datgene wat in de kerk gebeurt 

en dat wat ze op 'straat ziet en of hoort' in Nederland en wereld. Ze wil mensen van 

hulp voorzien, waar mogelijk in samenwerking met onder meer Kerk In Actie en haar 

'bondgenoten'.

Tegelijk wil ze een  'kritische stem' zijn in de kerk en daarbuiten om de nood van mens 

en wereld blijvend te agenderen.



3 Kernwaarden van diaconaal handelen
- Helpen wie geen helper heeft (solidariteit en barmhartigheid): de hulp (materieel of 

anders) is vraaggestuurd, het is 'acute noodhulp', geen structurele hulp.

- De hulp is 'wederkerig': hierin ligt de waardigheid van ieder mens. Ieder die hulp krijgt 

is in staat om (evt. op termijn) iets terug te doen: vriendelijkheid of hulp doorgeven aan 

een ander.  Bovendien: een ieder kan hulpvrager of hulpontvanger zijn en of worden!

- De diaconie is er voor iedereen: kerkleden en niet-kerkleden.

- Onafhankelijkheid: na diaconale steun dienen de mensen weer op eigen benen te 

staan.

- Getuigen van gerechtigheid: de kerk in het algemeen en de diaconie in het bijzonder 

dienen te getuigen van Gods gerechtigheid waar onrecht heerst. Dit gebeurt in binnen-

en buitenland (in samenwerking met Kerk In Actie) en ook in de burgerlijke gemeente 

Enschede.

- Wij bezitten de aarde niet, maar krijgen haar in bewaring. Door balans te zoeken 

tussen het respect voor de aarde en de waardigheid van de mens streeft de diaconie 

naar 'duurzaamheid' dat zo noodzakelijk is om de aarde goed door te geven aan de 

volgende generaties.

4 De organisatie van de diaconie
De diaconie van de  Ontmoetingskerk bestaat uit een college van: 4 diakenen, 6 

diaconale rentmeesters en 1 diaconaal predikante. Bovendien is er een vijfde diaken 

met een bijzondere taak als afgevaardigde voor de classis. Een van de diaconale 

rentmeesters is tevens diaken met een landelijke taak: betreffende toetreding tot het 

ambt van predikant. De diaconie heeft rechtspersoonlijkheid (Ordinantie 11 PKN 2019, 

Artikel 4 lid 2) en is derhalve onder meer verantwoordelijk voor het beleidsplan, 

diaconale begroting, jaarrekening en geldwerving ten behoeve van de diaconale arbeid 

( Ordinantie 11 PKN 2019, Artikel 2 lid 8). Het college vergadert ten minste zes maal per 

jaar en daarin worden alle besluiten genomen.

Het moderamen van de diaconie wordt gevormd door: de scriba, de voorzitter en de 

diaconaal predikante en wordt zo nodig bijgestaan door de penningmeester (diaconaal 

rentmeester). In het moderamen worden beleidsmatige hoofdlijnen uitgezet. De 

diakenen zijn aanwezig bij de kerkenraadsvergaderingen.

De vaste activiteiten van de diaconie, zoals het uitdelen van de supermarktbonnen, 

Noabermaaltijden, collecteren, Zomerzinactiviteiten, activiteiten 40-dagentijd, 

avondmaalsvieringen, etc. worden verricht door kleine groepen diakenen en diaconale 

rentmeesters  (en andere gemeenteleden) die zich hiervoor beschikbaar stellen. 

Bovendien heeft de diaconie het plan opgevat om de komende jaren speciaal aandacht 

te schenken aan kinderen die leven in armoede in Enschede en wereld. De diakenen 

hebben daarnaast de verantwoordelijkheid om ambtshalve aanwezig te zijn in de 

kerkdienst: het inhoudelijk medewerking verlenen aan de kerkdienst (specifieke taak bij 

het avondmaal, het toelichten van de collecte doelen, uitspreken van gebed over de 

gaven).



5 De diaconie handelt niet alleen
De diaconie is zich bewust dat ze deel uit maakt van de stad Enschede en werkt 

daarom intensief samen met haar 'bondgenoten' en andere organisaties. 

Bondgenoten

-  Oecumenisch Citypastoraat: dit is een inloophuis in het hart van de stad, waar 

materiële en immateriële hulp wordt geboden.

-  De Wonne: dit is een interkerkelijke leefgemeenschap van gebed en bezinning, dat 

allerlei activiteiten realiseert, bijvoorbeeld: het tijdelijk opvangen van mensen in 

problemen.

-  De voedsel- en kledingbank: door collectes en persoonlijke inzet van 

gemeenteleden worden deze instellingen ondersteund.

-  Stichting Present: in de 40-dagentijd organiseert deze stichting in samenwerking 

met de diaconie 'de veranderdagen'. Dit zijn dagen waar een brug geslagen wordt 

tussen mensen die iets 'geven'  en mensen die iets 'vragen'.

- Het Huis van Verhalen. Dit is een stichting, opgericht na de Vuurwerkramp en heeft 

als doel: stimuleren van menselijke ontmoetingen, gedragen door verhalen, waardoor 

ruimte geschapen wordt voor verdieping en bezinning.

6 Andere voorbeelden van samenwerking
-  Kerk In Actie: door samenwerking met Kerk In Actie kan de diaconie zich richten op 

hulp in het binnen- en buitenland op het gebied van: armoede, rampen, scholing, 

zending, etc.

- Enschede voor Vrede, Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem, Team 

Bruggenbouwen; dit zijn vormen van burgerlijke en kerkelijke samenwerking waar 

thema's als vrede en gerechtigheid besproken worden.

-  De Noodtelefoon, Fonds Bijzondere Noden en de wijkcoaches Enschede. Hier staat 

centraal: het bieden van materiële hulp aan mensen in armoede.

-  Syriah's Request, noodhulp voor instandhouding/opbouw van de Jozefkerk in 

Damascus 

7 Evaluatie
Het gehele jaar door wordt er middels de diaconale vergaderingen gekeken (en 

bijgestuurd) waar de nood het hoogst is, wat kunnen wij zelf concreet doen? 

(actielijst), waar gaat (niet 'ons') maar het gekregen geld naar toe? (begroting) En: 

hoe hebben wij gehandeld, conform de doelen? (jaarrekening)

Tot slot
Voor al het voorgaande geldt dat de diaconie slechts de aanzet geeft. Van primair 

belang is:

het stimuleren en groeien van de diaconale levenshouding en inzet van 

gemeenteleden, om dat te doen waartoe onze Heer ons oproept in Mt.25!


