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Voorwoord en samenvatting
Wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht
in het donker schijnen,
je duisternis wordt
als het licht van het
middaguur.
Jesaja 58:10
Bovenstaande tekst staat op de wand in de werkruimte van het Diaconaal Steunpunt in Zwolle. Het is
een Bijbelgedeelte dat ons werk in het deputaatschap diaconale zaken en het Diaconaal Steunpunt
motiveert. In de periode sinds de vorige LV/GS hebben we gemerkt dat de verkondiging van het heil in
Christus en de zorg voor de naaste dichtbij en ver weg steeds meer naar elkaar toeschuiven. De
belangrijkste ontwikkeling in ons werk is als volgt onder woorden te brengen: de ondersteuning en
advisering aan diakenen in hun werk is in de loop van de tijd aangevuld met het benadrukken van het
diaconaal gemeente-zijn. Dit diaconaal gemeente-zijn komt steeds meer in verbinding te staan met het
missionair gemeente-zijn in de eigen leefomgeving. In samenwerking met diverse partners is dat de
focus van ons werk: het stimuleren van kerken om bewust diaconaal-missionair betrokken te zijn in de
samenleving. We noemen dit integral mission.
Van de route die we in dit kader de afgelopen periode gegaan zijn en van ons verlangen hieromtrent
voor de toekomst doen we hierbij verslag.
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Samenvatting
In de periode 2017 – 2019 zijn de belangrijkste ontwikkelingen:
•

•

•

•

•

•

De ondersteuning en advisering aan diakenen in hun werk is in de loop van de tijd aangevuld
met het benadrukken van het diaconaal gemeente-zijn. Dit diaconaal gemeente-zijn komt steeds
meer in verbinding te staan met het missionair gemeente-zijn in de eigen leefomgeving. Daarbij
aansluitend op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de problematiek van vluchtelingen,
financiële problemen door de recente BTW-verhoging.
In 2019 hebben deputaten diaconale zaken (DDZ) en deputaten ondersteuning (DO) voor een
integrale benadering van het diaconaal-missionaire werk gekozen in de vorm van een Integral
Mission Platform waarvan ook Verre Naasten deel uitmaakt. Een platform waar het
levensveranderende werk van de Geest in mensen die tot geloof komen in woord en daad
centraal staat. Het Integral Mission Platform heeft tot doel NGK en GKv-kerken en kerkleden te
ondersteunen bij het initiëren, begeleiden, toerusten en implementeren van integral mission
processen en projecten.
Per 1 april 2019 zijn mede daarom het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt (NGK)
geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform: Integral Mission Platform. Beide
steunpuntbenamingen blijven wel bestaan vanwege de vindbaarheid.
‘Kerk in de buurt’ is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de 3Gkerken die in 2018 ontstond vanuit een gezamenlijke verlangen en doelstelling om onze kerken
te helpen zicht te krijgen op potentiële diaconaal-missionaire initiatieven in hun buurt. Vanuit
de praktijk ontwikkelen we samen materialen (startgidsen) voor kerken en
geloofsgemeenschappen die relaties willen aangaan met mensen in hun dorp of wijk.
Om de visievorming op diaconaal-missionair kerk-zijn te stimuleren, heeft DDZ in de afgelopen
periode drie denktanks ingesteld: ‘Diaconaal-Missionair Gemeente-zijn’ (DMG), ‘SociaalEcologische Gerechtigheid’ (SEG) en ‘Zorg, Welzijn en Participatie’ (ZWP). In deze denktanks zijn
mensen bij elkaar gebracht die vanuit hun professie en betrokkenheid op het betreffende veld
visie kunnen ontwikkelen en vastleggen met het oog op de toekomst.
In de periode 2017 – september 2019
hebben 725 diakenen bijeenkomsten bezocht (trainingen, gemeenteavonden,
werkconferenties etc.)
zijn 342 helpdeskvragen beantwoord
hebben we 860 deelnemers gehad aan de landelijke diakenendag (3G-kerken)
hebben 343 diakenen de e-learning cursus Bloeiend diaconaat gevolgd
registreerden we 93.000 websitebezoekers.
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1.

Wat was de opdracht?

De opdracht die de LV/GS van 2017 ons meegaf luidt als volgt:
1.
plaatselijke kerken/diaconieën informeren en adviseren in hun diaconale arbeid, gericht op het
zijn van ‘diaconale gemeente’, zowel intern als in de samenleving;
2.

ondersteunen en stimuleren van diaconale beleidsvorming;

3.

in overleg met de deputaatschappen die verantwoordelijk zijn voor hulpverlening aan de
buitenlandse kerken en christenen, de diaconieën wegen wijzen voor het betrekken van de
plaatselijke gemeente, al dan niet geclusterd, bij die hulpverlening;

4.

bevorderen van de deskundigheid van (individuele) diakenen, met name door het toegankelijk
maken van informatie over zaken die in de diaconale praktijk regelmatig terugkomen, en door
(het organiseren van) toerustingactiviteiten;

5.

plaatselijke kerken die overwegen financiële steun te verlenen aan een bepaalde, op
bovenlokaal niveau werkzame instelling, desgevraagd dienen met informatie over de betrokken
instelling en met advies;

6.

indien nodig initiatieven nemen om overheden te informeren over de zienswijze van de kerken
inzake een aangelegenheid van diaconaal belang, in goed overleg met de deputaten voor de
relatie tussen kerk en overheid;

7.

goede studie maken van onderwerpen die van belang zijn voor een Bijbelse en actuele visie op
de taak en werkwijze van diakenen, diaconieën en het diaconaat van de gemeente;

8.

in samenspraak met aanpalende deputaatschappen bezien, welke vormen van samenwerking en
onderlinge afstemming van werkzaamheden mogelijk zijn, teneinde de door de kerken
beschikbaar gestelde personele en materiële middelen zo doelmatig mogelijk te besteden.

2.

Wat hebben we gedaan?

Allereerst vertellen we in deze rapportage over het werk van het Diaconaal en het Missionair
Steunpunt. Daarna beschrijven we kort de werkzaamheden van het Deputaatschap Diaconale Zaken.
Aansluitend geven we een paar zaken weer van het werk in het Platform Diaconale Samenwerking.
Daarna schrijven we over het werk van de drie denktanks die in de afgelopen periode hun werk gestart
zijn. Tot slot geven we in dit hoofdstuk weer hoe het werk van DS/DDZ steeds meer een netwerkkarakter krijgt en gaan we in op enkele netwerk-relaties.
2.1 Diaconaal Steunpunt
Het Diaconaal Steunpunt is als een spin in het diaconale web onderdeel van een breed netwerk van
kerken en diaconale organisaties. Het Diaconaal Steunpunt is wellicht het meest bekend vanwege de
organisatie (in samenwerking met het Diaconaal Bureau van de CGK) van de landelijke Diakenendag
elk jaar in de maand maart. Deze dag voorziet in een duidelijke behoefte van diakenen aan toerusting
en inspiratie voor hun werk. Met dank mag teruggekeken worden op drie betekenisvolle dagen in de
afgelopen periode.
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Daarnaast wordt vanuit het Steunpunt een groot aantal adviezen gegeven aan diakenen in reactie op
hun concrete vragen. Dit gebeurt via de website www.diaconaalsteunpunt.nl in het algemeen, en door
middel van persoonlijke gesprekken en toerusting op locatie. Ook de verschillende brochures en
videocursussen en voorlichting op lokaal en regionaal niveau mogen niet ongenoemd blijven. De
diaconaal consulent, Derk Jan Poel, onderhoudt contacten met veel spelers in het veld, niet alleen uit
NGK en GKv, maar ook uit diverse andere kerken en groepen (zie verder 3).
2.2 Missionair Steunpunt
Het Missionair Steunpunt van de NGK is een steunpunt voor evangelisatie, zending en pionieren. In het
afgelopen jaren is de samenwerking met de consulent, Peter Wierenga, sterk geïntensiveerd. Dit heeft
in 2019 tot een fusie tussen het Missionair Steunpunt en het Diaconaal Steunpunt geleid (zie 3.3).
2.3 Kerk in de buurt
Kerk in de buurt is een project waarin we kerken helpen die relaties willen opbouwen met mensen in
hun dorp of wijk. Met een praktische startgids kunnen zij ontdekken wat past bij hun buurt en bij de
eigen gemeente. Momenteel zijn er startgidsen voor zeven initiatieven, die kerken kunnen gebruiken in
hun eigen context. Kerk in de buurt is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de 3Gkerken. Het Diaconaal Steunpunt is actief in dit project betrokken, namens het Platform Diaconale
Samenwerking (zie 3.2).
De samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de 3G-kerken ontstond vanuit een
gezamenlijke verlangen en doelstelling om onze kerken te helpen hun context te lezen en iets te
betekenen voor de mensen in die context. Vanuit de praktijk ontwikkelden we samen materialen voor
kerken en geloofsgemeenschappen die relaties willen aangaan met mensen in hun dorp of wijk. De
initiatieven sluiten aan op de buurt en delen het evangelie in daden én met woorden. Meer informatie
is te vinden op www.kerkindebuurt.nl.
2.4 Deputaatschappen
Sinds de Synode van 2017 is de omvang van het deputaatschap verkleind en de manier van werken
enigszins veranderd. Waar in het verleden veel energie gestoken werd aan het contact met diaconale
organisaties, ligt nu meer de nadruk op visievorming en het uitzetten van lijnen met betrekking tot het
diaconaal-missionair gemeente-zijn in de 21e eeuw. Merkbaar is dat zowel het deputaatschap als het
DS steeds meer netwerk-organisaties worden. In de afgelopen jaren heeft het visiestuk ‘Diaconaat
2020’ ons geholpen in het uitzetten van lijnen die goed zijn voor de presentie van kerken en christenen
in de samenleving. Het missie-statement Danken-Dienen-Delen treft u als bijlage 7 aan bij dit rapport.
De integratie van het oorspronkelijke Generaal Diaconaal Deputaatschap vanuit de GKv met de
Diaconale Commissie in de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) vanuit de NGK heeft in de
afgelopen periode de nodige energie gekost en is inmiddels met succes afgerond. Ook de groei naar
meer samenwerking met het deputaatschap ondersteuning (missionaire projecten) uit de GKv,
alsmede met het missionaire werk in de NGT en ook met Verre Naasten blijkt steeds meer betekenisvol
en vruchtbaar te zijn. Deze vormen van samenwerking en integratie komen voort uit visie op en
verlangen naar een hernieuwde presentie van de christelijke kerk in de 21e samenleving.
2.5 NGT
In 2014 heeft de Landelijke Vergadering van de NGK het besluit genomen om de eigen
toerustingsactiviteiten én het Diaconaal Steunpunt onder één bestuur samen te voegen. Ook de
medewerkers gaan vanaf de fusie als een team verder. Vanuit NGK-zijde kwamen het jeugdwerk, de
coördinatie van het werk t.b.v. predikanten (PEP en begeleiding), de kerkraadsbegeleiding en het
missionaire werk samen. De belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar zijn:
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1.

2.

3.

4.

Drie jaar intensive samenwerking heeft geresulteerd in een coherente en werkvelden
samenbrengende visie. Deze visie maakt ingetrale en toekomstgerichte ondersteuning en
begeleiding van kerken mogelijk. Een samenvatting is o.a. te vinden op
www.diaconaalsteunpunt.nl/visie.
Om voor kerken en kerkelijke groepen duidelijk vindbaar te zijn is – na de deels gelukte fusie
– gekozen voor zes steunpunten met een duidelijk karakter en specifiek aanbod voor de
eigen doelgroep (zie ook 3.3). De steunpunten hebben vanaf september 2019 elk een eigen,
maar aan elkaar verwante website.
Het missionaire werk werd onderscheiden in drie typen werk: ondersteuning van zending,
van missionaire gemeenschapsvorming én van evangelisatie van en vanuit de plaatselijke
gemeente.
Ondersteuning van kerkplanting wordt in toenemende mate gedaan in samenwerking met de
PKN (pioniersplekken) en soms in overleg met DO als het gaat om visievorming en
communicatie van geleerde lessen.
Als kerk actief optrekken met en evangeliseren in de buurt is in toenemende mate een zaak
van woord én daad, van een christelijke levensstijl in een niet-christelijk omgeving. Daarom
heeft het NGT in 2018 een samenvoeging van het Missionair Steunpunt met het Diaconaal
Steunpunt voorgesteld. Al in september 2018 startte een intensievere samenwerking. In
april 2019 hebben NGT en DDZ een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Zie ook 3.2 over de ketensamenwerking en Integral Mission en bijlage 7.2 voor de plannen
voor de komende periode.

2.6 Platform Diaconale Samenwerking
In het Platform Diaconale Samenwerking wordt intensief samengewerkt vanuit NGK/GKv met de
Deputaten Diaconaat en het Diaconaal Bureau van de CGK. Deze samenwerking ligt aan de basis van de
gezamenlijke landelijke Diakenendag alsmede aan diverse publicaties en ander ondersteunend
materiaal. Er wordt op constructieve wijze samengewerkt, hoewel wel merkbaar is dat de accenten die
enerzijds vanuit NGK/GKv-richting gelegd worden en anderzijds vanuit CGK-richting soms
verschillend zijn.
Concreet hebben we aan o.a. de volgende speerpunten gewerkt:
1.
Diaconaal-missionaire gemeenteontwikkeling:
a.
Visie ontwikkelen betreffende de opzet en inzet van diaconaal-missionair gemeente
zijn;
b.
Op basis van deze visie diaconieën en gemeenten toerusten, ondersteunen en
faciliteren bij het ontwikkelen van diaconaal-missionair gemeente zijn.
c.
Participeren in het implementeren van de Umoja Nederland programma i.s.m. Tear en
Present.
d.
Organiseren van een breed gedragen symposium over diaconaal-missionaire
gemeenteontwikkeling.
2.
Het geven van een centrale plek aan gerechtigheid, rentmeesterschap en duurzaamheid als
essentieel element in het diaconale beleid.
3.
Voeren van een actief diaconaal jeugdbeleid.
4.
Stimuleren en ondersteunen van lokale diaconale samenwerking.
2.7 Denktanks
De afgelopen jaren is steeds meer gebleken hoe belangrijk het is om visie te ontwikkelen op diaconaalmissionair kerk zijn. Om deze visievorming te stimuleren, hebben we in de afgelopen periode drie
denktanks ingesteld. Er is een denktank ‘Diaconaal-Missionair Gemeente-zijn’ (DMG), er is een
denktank ‘Sociaal-Ecologische Gerechtigheid’ (SEG) en er is een denktank ‘Zorg, Welzijn en
Participatie’ (ZWP). In deze denktanks zijn mensen bij elkaar gebracht die vanuit hun professie en
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betrokkenheid op het betreffende veld visie kunnen ontwikkelen en vastleggen met het oog op de
toekomst. Merkbaar is dat in de denktanks nog een zoektocht gaande is naar een effectieve manier van
werken, maar de gesprekken zijn op gang gebracht en we verwachten daar veel van. Onze verwachting
is dat de output van deze denktanks ons als kerken kan helpen in de groei naar het betekenisvol
diaconaal missionair aanwezig zijn in de samenleving.
2.8 Netwerk
Zoals gemeld, schuift het werk van DS/DDZ steeds meer op van een interne organisatie naar een
netwerkorganisatie. We merken in toenemende mate het belang van het onderhouden van goed
contact met de diverse spelers die we tegen komen op het veld. Hierboven is al melding gemaakt van
de samenwerking in het Platform Diaconale Samenwerking, het samen optrekken op vlak van Integral
Mission met de PKN, Verre Naasten en deputaten ondersteuning. Naast deze partners vermelden we
nog:
2.8.1 Praktijkcentrum
Met het PC zijn in de afgelopen tijd diverse momenten van gesprek en overleg geweest, zowel op de
‘werkvloer’ als waar het gaat om de organisaties. Merkbaar is dat ons werk op diverse vlakken aan
elkaar raakt. Op een aantal momenten levert dat vruchtbare samenwerking en gezamenlijke
productontwikkeling op, zoals in het project ‘Deel je leven’ (zie 3.1) en in het symposium ‘Kerk-zijn op
de rand’. Soms is het ook zoeken naar welk aspect het beste bij welke organisatie op z’n plek is. Daar
waar de ondersteuning aan de kerken complementair is, of waar theologisch onderzoek gewenst is,
weten we de samenwerking te vinden. Dat geldt ook voor de activiteiten die DDZ ontwikkelt op het
terrein van integral mission in het Integral Mission samenwerkingsnetwerk waar het PC een van de
samenwerkingspartners is voor het ontwikkelen van IM-producten die bij voorkeur passen binnen het
valorisatieproces van het PC en de TU-K (zie 3.2 en 7.2.1).
2.8.2 Theologische Universiteit Kampen
Met de TU-K is in de afgelopen periode op een aantal momenten contact geweest. Een van de
conclusies uit dit contact is dat de toerusting van aanstaande predikanten op diaconaal-missionair
gebied als niet voldoende toereikend beoordeeld moet worden en dat op dit vlak nog stappen gemaakt
moeten worden. Er is binnen DDZ goede hoop dat de benoeming van drs Peter Strating tot docent op
dit vlak verbetering zal brengen, maar het is evident dat hieraan blijvend goede aandacht gegeven
moet worden.

3

Wat is het concrete resultaat?

Er is in de afgelopen periode hard gewerkt en veel tot stand gekomen. Om daar enigszins een beeld van
te schetsen, geven we de volgende opsomming:
3.1 Toerustingsproducten
•
E-cursus bloeiend diaconaat: inmiddels (augustus 2019) hebben 443 diakenen uit 55
diaconieën (waarvan 66% uit NGK/GKV/combigemeente) de cursus gevolgd. Deelnemers
waarderen de cursus zeer positief, inspirerend en samenbindend en ervaren dat deze hen
handvatten geeft om tot plannen en actie te komen. Er wordt inmiddels gewerkt aan een
aanvullende cursus.
•
Jongerendiaconaat: Het DS nam het initiatief om samen met Praktijkcentrum, CGJO en NGK
Jeugdwerk de verbinding tussen diaconaat en jongeren te versterken. Dat heeft geresulteerd in
de prachtige uitgave ‘Deel je leven’ (www.diaconaalsteunpunt.nl/download/13407/) en in een
aantal lokale toerustingsavonden en workshops op diakenendagen.
•
Ondersteuning: Het DS heeft in de afgelopen periode diverse lokale diaconieën en gemeenten
ondersteund via startdagen en bijdragen tijdens erediensten en door middel van de vaste
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•

•

•

•
•

•

oriëntatieavonden voor nieuwe diakenen. Daarnaast is in de afgelopen periode een cursus
gespreksvaardigheden ontwikkeld voor diakenen. Verder zijn in samenwerking met Knooppunt
Kerken en Armoede vier regionale expertisemeetings over armoede georganiseerd.
Netwerkbijeenkomst: In 2018 werd het 20-jarig jubileum van het Diaconaal Steunpunt
feestelijk gevierd met een netwerkbijeenkomst en een publicatie: Dienen, delen & doen – 20
inspirerende diaconale ideeën. Zie ook https://visie.eo.nl/2018/07/wie-is-welkom-aan-jouwtafel/
Vernieuwde Micha-cursus: het DS heeft bijgedragen aan de vernieuwde Micha-cursus. Deze
nieuwe cursus gaat over geloven met je hoofd, hart en handen en over het Koninkrijk van God.
Zonder de term integral mission expliciet te noemen en de visie uitgebreid te bespreken is dit de
onderliggende basis van de cursus. Daarmee is de cursus een prachtige tool voor diakenen om
gemeenteleden toe te rusten. Om dat te onderstrepen hebben DS en Verre Naasten besloten om
samen met Micha een eigen variant van de Micha- cursus uit te geven.
Praktische informatie: Jaarlijks worden zo’n 175 vragen van diakenen beantwoord via mail of
telefoon. Daarnaast is er een compleet vernieuwde website. Deze toegankelijke en herkenbare
website van het DS is een belangrijke bron van inspiratie en praktische informatie en materialen
voor diakenen en diaconaal geïnteresseerde gemeenteleden.
Diakenendagen: Het DS heeft drie inspirerende diakenendagen georganiseerd i.s.m. de CGK
(2017: Bloeiend diaconaat, 2018: Kerk dichtbij mensen, 2019: Een kerk die helpt).
Brochures: In de afgelopen periode zijn diverse brochures en handleidingen verschenen,
waaronder ‘Dienen, delen en doen – 20 inspirerende diaconale ideeën’, en een volledig herziene
en geactualiseerde versie van ‘Yes, ik ben diaken!’.
Boeken: Het DS heeft het hoofdstuk over diaconaat herschreven voor de nieuwe druk van ‘De
praktijk van de ambten’ en meegewerkt aan de uitgave van het boek ‘Een kerk die kan’.

3.2 Samenwerking
•
Integral Mission Platform: wanneer we de deputatenopdrachten van DDZ en het
Deputaatschap Ondersteuning (DO) naast elkaar leggen blijkt er een opvallende overeenkomst
te zijn in de (diaconaal) missionaire intenties van beide deputaatschappen in advisering,
facilitering, ondersteuning en toerusting. Onze kerken verdienen steun bij het ontwikkelen en
implementeren van diaconaal-missionaire projecten. Daarbij gaat het DDZ uit van het
perspectief van de diaconaal-missionaire gemeente in de samenleving. Het DO gaat uit van het
stimuleren van missionaire projecten van de kerken d.m.v. (o.a.) kleine financiële impulsen en
het delen van missionaire ervaringen. Juist de overeenkomsten en de aanvullingen in de
benaderingen maakt het interessant om in vormen van samenwerking en overleg de synergie
tussen deze benaderingswijzen te bevorderen. Dit heeft in 2019 ertoe geleid dat DDZ en DO
voor een integrale benadering van het diaconaal-missionaire werk gekozen hebben in de vorm
van een Integral Mission Platform waar ook Verre Naasten deel van uitmaakt. Een platform
waar het levensveranderende werk van de Geest in mensen die tot geloof komen in woord en
daad centraal staat. Het Integral Mission Platform heeft tot doel gemeenten te ondersteunen bij
het initiëren, begeleiden, toerusten en implementeren van integral mission processen en
projecten. Het is de intentie dat dit platform bij specifieke integral mission (IM) projecten
samenwerkt met externe partners in een zogenaamd Integral Mission samenwerkingsnetwerk.
•
Integral Mission samenwerkingsnetwerk: doel en inzet van dit netwerk:
•
Afhankelijk van de aard en type integral mission project of proces, kan aanvullende
support, kennis of expertise van andere organisaties aangevraagd worden, zoals van het
Praktijkcentrum, PKN, KerkLab, Tear en Present. Dit vindt binnen het Integral Mission
samenwerkingsnetwerk plaats.
•
Het Integral Mission samenwerkingsnetwerk heeft een duidelijke netwerkfunctie. Het
verbindt competenties in tijdelijk netwerken, afhankelijk van de integral mission
behoefte van een bepaalde plaatselijke gemeente;
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Meer achtergronden bij deze ketensamenwerking tussen DO, DDZ, VN en de NGK en de intenties voor
de komende drie jaar, vindt u in bijlage 7.2. onder punt 2.1. Dit is een gezamenlijk voorstel van
DDZ en DO.
•
Kerk in de buurt: DS en MS werken samen met het dienstencentrum van de PKN en de CGK in
het project ‘Kerk in de buurt’. In dit project sporen we succesvolle initiatieven op die zich lokaal
al hebben bewezen én de belofte in zich dragen ook in andere plaatsen succesvol te kunnen
worden. Daarbij helpen we plaatselijke gemeenten op weg in het ontplooien van deze
initiatieven. Inmiddels zijn de eerste resultaten van dit project beschikbaar via
www.kerkindebuurt.nl. We organiseren startbijeenkomsten voor kerken en
netwerkontmoetingen, waar deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen, nieuwe ideeën opdoen
en inspirerende workshops volgen. (zie ook 2.3).
•
Podcast ’40 dagen hier en nu’: in 2019 ontwikkeld i.s.m. MS en LPB media. Aan de hand van zes
thema’s stonden we stil bij geloof in het leven hier en nu. De serie bood een afwisselende inhoud
met een praktische overdenking, een bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied, een kort gebed
of een praktische suggestie. Met de podcast hebben we 1500 mensen bereikt. De podcast werd
zeer positief gewaardeerd: ‘Mooie serie! De overdenkingen gaven stof om over na te denken en
kwamen uit het leven van elke dag. Het zou fijn dat er volgend jaar weer een 40 dagen podcast
komt’.
•
Kerk en Armoede: In 2019 werd een grote landelijke conferentie over schulden en armoede
georganiseerd. ‘Geloven in mensen’ was een samenwerking van Knooppunt Kerken en Armoede,
Schuldhulpmaatje, Kerk in Actie en het DS (namens PDS). De dag trok bijna 400 deelnemers en
werd zeer goed beoordeeld door de deelnemers.
•
Diaconale Platforms: De diaconale consulent heeft in het kader van een masteropleiding
onderzoek gedaan naar lokale diaconale platformen. Er zijn in Nederland inmiddels (2019)
meer dan honderd diaconale platforms, waar vaak ook GKv en NGK-kerken actief bij zijn
aangesloten. De drie pijlers voor deze platforms zijn: onderlinge steun, dienstbaarheid en
belangenbehartiging. Het onderzoek wees uit dat deze platforms behoefte hebben aan
landelijke ondersteuning, in de vorm van een website met daarop best-practices en concrete
handelingsperspectieven. Samen met het Knooppunt Kerken en Armoede is daarom een toolkit
ontwikkeld voor het starten en ondersteunen van diaconale platformen
(www.diaconaleplatformen.nl).
•
Integral Mission Conferentie: in januari 2020 wordt de conferentie ‘Kerk zijn op de rand’
georganiseerd. Het Diaconaal Steunpunt is actief betrokken via deelname in de voorbereidende
werkgroep.
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3.3 Beleidskeuzes
•
Samenwerking met NGT: het NGT heeft na een adviestraject bij communicatie en strategie
bureau Capeesh ervoor gekozen om, vergelijkbaar met het Diaconaal Steunpunt, een aantal
kerkelijke steunpunten in te richten. Die steunpunten zijn verbonden op visie en missie wat we
in onze producten tot uitdrukking willen brengen. Die visie en missie zijn als het ware de rode
draad die onze organisaties verbindt (zie ook bijlage 7.2). Die visie en missie is geformuleerd in
het meerjarenplan en in het stuk 'kwetsbaar en vitale kerk onderweg'. Dat betekent dat het NGT
zich als organisatie niet nadrukkelijk zal profileren, maar dat dit via haar steunpunten verloopt.
Deze stap biedt ruimte voor samenwerking met anderen vanuit een gedeelde visie op
steunpuntniveau.
•
Fusie: Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt geïntegreerd
tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform is gericht op de ondersteuning
van NGK en GKv-kerken en kerkleden op het terrein van integral mission. Dit nieuwe werkveld
zal plaatselijke kerken stimuleren en ondersteunen om actief te zijn op het gebied van
diaconaal-missionaire processen en projecten. Het deputaatschap diaconale zaken (DDZ) en het
bestuur van Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) hebben gezamenlijk tot deze stap
besloten (zie ook 2.5).
•
Steunpunten: het Diaconaal Steunpunt blijft onverminderd beschikbaar voor diakenen van de
NGK en GKv. In die zin verandert er voor hen niets. Het Missionair Steunpunt blijft beschikbaar
voor evangelisatiecommissies, kerkplanting en zendingsorganisaties. Bij beide organisaties
groeide de overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt:
geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. Door het delen van het evangelie in woorden en
daden zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus.
Het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt staan niet los van elkaar. Dat is wat integral
mission in houdt. Het is een manier van geloven, leven en kerk-zijn. Het is het samengaan van het
diaconale en het missionaire werk dat we als beelddragers van God en als zout van de wereld
mogen doen.
•
Ondersteuningsaanbod: waar het gaat om ondersteuning op het terrein van kerk-zijn in de
buurt, verbreedt het ondersteuningsaanbod zich vanuit de integral mission gedachte en waar
het logisch is zal het aanbod worden ondergebracht in het samenwerkingsplatform waarin ook
VN en het Deputaatschap Ondersteuning participeren.

4.

Waar willen we de komende periode aan werken?

5.

Voorstel nieuwe opdracht

Dit is uitgewerkt in het diaconale Beleidsplan 2020-2022 zoals dat in bijlage 7.2 is opgenomen.

5.1 Dechargeverlening
Het deputaatschap DDZ decharge te verlenen over de periode 2017-2019.
Grond: Het deputaatschap heeft aan zijn taak invulling gegeven zoals vanuit de opdracht van de vorige
GS/LV verwacht mocht worden.
5.2 Vervolgopdrachten
Deputaten te benoemen in een nieuw te vormen deputaatschap Diaconaal-Missionaire Gemeente:
Primi: Voorstel wordt in een later stadium toegezonden.
Secundi: Geen
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Grond: Zowel het belang voor de kerken van het deputaatschap en het daar aan verbonden DiaconaalMissionair Steunpunt als de integratie van het diaconaal en missionair toerustingswerk zijn in dit
rapport voor de GS/LV 2019 genoegzaam onderbouwd. Van de voorgedragen broers en zussen wordt
getuigd dat zij uitstekend in staat zijn dit werk DV de komende periode vorm te geven.
5.3 Taakstelling
Op basis van bijlage 7.2 komen wij tot de volgende taakstelling:
5.3.1: Plaatselijke kerken informeren, stimuleren en ondersteunen in het betekenisvol diaconaal en
missionair aanwezig zijn in de samenleving.
Grond: Het Evangelie spreekt overduidelijk over de taak om als kerk betekenisvol diaconaal en
missionair aanwezig te zijn in de samenleving. De kerk is geroepen het evangelie te delen in woorden
en daden. Een liefde die in daden tot uitdrukking komt. Zo zullen de mensen in onze omgeving mogelijk
iets opmerken van de liefde van Christus. Daarom staan het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en
buurt niet los van elkaar. Het Diaconaal-Missionair Steunpunt wil dit vormgeven in nauwe
samenwerking met de partners van het Integral Mission Platform.
5.3.2: Zorg dragen voor de instandhouding van het Diaconaal-Missionair Steunpunt als kennis- en
toerustingscentrum voor de kerken en ambtsdragers.
Grond: Het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt hebben in hun ondersteuning (in
onderlinge samenwerking) de waarde van hun deskundigheid en brede netwerk de afgelopen jaren
steeds weer bewezen. Hun duidelijke herkenbaarheid en het praktische ondersteuningsaanbod blijken
nog steeds te voorzien in een grote behoefte bij kerken en ambtsdragers. Daarnaast zijn ze voor veel
organisaties en kerkverbanden graag geziene samenwerkingspartners. De kracht van de integratie van
beide steunpunten in één voor de kerken herkenbaar steunpunt, is dat zij ontstaan is vanuit een
gedeelde visie en een gezamenlijk verlangen. De integratie sluit daarnaast naadloos aan bij de
verbinding tussen Woord en daad in de presentie van de christelijke kerk in de samenleving.
5.3.3: Continueren en versterken van de goede samenwerking met relevante instanties op het gebied
van diaconaal-missionair kerk zijn, in het bijzonder met het PDS, DO, VN. PKN en het PC.
Grond: Samenwerken met relevante partners in een netwerkstructuur is onmisbaar in een tijd van
grote veranderingen in kerk en samenleving. Door het verbinden van resources en deskundigheid en
het werken vanuit gezamenlijk geformuleerde en inspirerende doelen, ontsluiten we een breed
diaconaal-missionair ketenaanbod richting kerken. We geloven dat het diaconaal-missionair werk
gebaat is bij een groeiende samenwerking in netwerkverband. We hebben elkaar nodig en samen
kunnen we meer. Een netwerk maakt die samenwerking mogelijk vanuit de kracht en identiteit van de
eigen organisatie.
5.3.4: Het voeren van een actief diaconaal jeugdbeleid in samenwerking met organisaties als PC, NGJ en
CGOJ.
Grond: Voor de toekomst van de christelijke kerk is het belangrijk jongeren in een zo vroeg mogelijk
stadium te betrekken bij en te enthousiasmeren voor de presentie met Woord en daad van de kerk in
de samenleving. Samenwerken met organisaties op het gebied van kerkelijk jongerenwerk biedt
hiervoor kansen en mogelijkheden.
5.3.5: In samenwerking met de TU-K werk maken van de toerusting van (aanstaande) predikanten op
het gebied van diaconaal-missionair kerk-zijn, waarbij zowel in het curriculum van de TU-K als in de
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PEP wezenlijke ruimte gemaakt wordt voor theoretische en praktische vorming op het gebied van
diaconaal-missionair kerk-zijn.
Grond: Meer dan eens blijken predikanten (als voortrekkers in de plaatselijke kerken) onvoldoende
toegerust (en gemotiveerd) te zijn voor hun leidersrol in het diaconaal-missionair kerk-zijn. Tegelijk
blijkt dat een op diaconaal-missionair vlak goed opgeleide en gemotiveerde predikant betekenisvol is
voor de presentie van de plaatselijke kerk in de samenleving.
5.3.6: Plaatselijke kerken die overwegen financiële steun te verlenen aan een bepaalde, op bovenlokaal
niveau werkzame (zorg)instelling, desgevraagd te dienen met informatie en advies over de betrokken
instelling.
Grond: Het blijkt voor plaatselijke kerken vaak ingewikkeld om zich een goed beeld te vormen van (de
werkwijze van) steunvragende instellingen. Het bundelen van de ervaringen op dit vlak kan van
betekenis zijn voor kerken en diaconieën die met (nieuwe) vragen op dit vlak geconfronteerd worden.
5.3.7: Indien nodig initiatieven nemen om overheden te informeren over de zienswijze van de kerken
inzake aangelegenheden van diaconaal belang, dit in goed overleg met de deputaten voor de relatie
tussen kerk en overheid.
Grond: De kerk heeft de taak om in Woord en daad op te komen voor degenen die hulp of zorg nodig
hebben. Waar nodig en mogelijk dient ze ook de overheid aan te spreken op haar taak op dit vlak,
zowel lokaal als landelijk. Het deputaatschap wil invulling geven aan deze rol, vanuit haar eigen
inhoudelijke deskundigheid, en in haar samenwerking met andere kerkgenootschappen.
Vanzelfsprekend doet ze dat in goed overleg met deputaten voor de relatie tussen kerk en overheid.
5.3.8: Kerken en diaconieën bijstaan bij de ingewikkelde problematieken rond het sociale domein en
op het terrein van sociale en ecologische gerechtigheid.
Grond: De ontwikkelingen in het sociale domein en op het vlak van sociale en ecologische
gerechtigheid gaan snel, zijn divers en vragen om deskundige monitoring. Kerken en diaconieën
blijken niet alleen behoefte te hebben aan ondersteuning hierin, maar dienen soms ook aangespoord te
worden tot meer bewustzijn op dit vlak.
5.3.9. Deputaten voor hun werkzaamheden over de periode 2019-2022 een budget toe te kennen van
€537.358,-; inclusief het budget voor het Diaconaal-Missionair Steunpunt voor deze periode.
Grond: Uit de begroting (zie punt 6) blijkt waarom deze bedragen noodzakelijk zijn om het werk van
het Diaconaal-Missionair Steunpunt en het deputaatschap goed vorm te kunnen geven. Het diaconaalmissionaire werk van de kerken staat nog voor een groot deel in de kinderschoenen. Actieve
ondersteuning en begeleiding in o.a. het nieuwe integral mission netwerk is essentieel voor onze
kerken om ook kerk in en voor de buurt te zijn.
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6.

Financiën

In deze rapportageperiode heeft DDZ gewerkt met een gelijkblijvend quotum vanuit de GKv, en een
toenemende bijdrage uit de NGK. De NGK-bijdrage bereikt in 2019 per lid hetzelfde niveau als het GKvquotum.
Rondom de integratie van Diaconaal en Missionair Steunpunt is overeengekomen dat tot aan de
Synode/LV de kosten worden gedragen zoals deze waren: de personele kosten van de missionair
consulent worden gedragen door de NGT, de kantoorkosten door DDZ.

DDZ (inclusief Diaconaal Steunpunt)

2018
werkelijk
€

Opbrengsten
Bijdragen kerken
Quotum GKv
Bijdrage NGK
Giften
Totaal

2019
begroting
€

2020
begroting
€

€ 99.000
€ 21.900
€
579
€ 121.479

€ 99.000
€ 27.900
€
€ 126.900

€ 99.000
€ 27.900
€
€ 126.900

€
€
€

€
€
€

€
€
€

Opbrengst act ivit eit en/ verkopen m at erialen
Verkopen documentatie
Ontvangen voor activiteiten

Totaal
Uitgaven
Personeelskosten
Bestuurskosten
Accountantskosten
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Promotie-/informatiekosten

Kosten activiteiten

Financieel result aat

4.175
2.472
6.647

4.500
2.000
6.500

4.500
2.000
6.500

€ 95.337
€
200
€ 1.936
€ 8.891
€ 7.105
€
479
€ 9.396
€ 123.344

€ 106.350
€
300

€ 110.919
€
306

€ 8.250
€ 7.250
€
500
€ 9.900
€ 132.550

€ 8.415
€ 7.395
€
510
€ 10.098
€ 137.643

€

€

€

4.782

850

(4.243)

Opmerkingen
1) de personele kosten van het Missionair Steunpunt worden tot aan de Synode/LV gedragen door NGT
2) de kantoorkosten van het Missionair Steunpunt worden tot aan de Synode/LV gedragen door DDZ
Begroting 2021 - 2023
Met de integratie van het Diaconaal Steunpunt en het Missionair Steunpunt ontstaat voor de komende
periode een nieuwe geïntegreerde begroting. Enkele kostenposten (o.a. reiskostenvergoedingen voor
bestuursleden, verzekeringen, bijdragen aan de Nederlandse Zendingsraad en stichting Evangelie &
Moslims) die in de NGK binnen de begroting van het Missionair Steunpunt vielen zijn buiten
beschouwing gelaten (apart begroot binnen de NGT) om zodoende vergelijkbare kosten en
opbrengsten aan GKv- en NGK-zijde te laten zien.
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Aantal leden GKv okt 2018
Aantal leden NGK begin 2018

114.905
32.896
147.801

DDZ en NGT MS (inclusief diaconaalen missionair steunpunt)

Bijdragen kerken
Omslag per lid
Quotum GKv
Bijdrage NGK
Totaal

2021
begroting
€

2022
begroting
€

2023
begroting
€

€
€
€
€

1,18
136.064
38.954
175.018

€
€
€
€

1,24
141.981
40.648
182.629

€
€
€
€

1,31
150.420
43.063
193.483

€
€
€

4.590
2.040
6.630

€
€
€

4.682
2.081
6.763

€
€
€

4.775
2.122
6.898

€
€
€
€
€
€
€
€

147.182
400
2.000
8.813
7.543
510
15.200
181.648

€
€
€
€
€
€
€
€

154.385
400
2.000
8.989
7.694
520
15.404
189.392

€
€
€
€
€
€
€
€

164.822
400
2.000
9.169
7.848
531
15.612
200.381

Opbrengst act ivit eit en/ verkopen m at erialen
Verkopen documentatie
Ontvangen voor activiteiten

Totaal
Uitgaven
Personeelskosten
Bestuurskosten
Accountantskosten
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Promotie-/informatiekosten

Kosten activiteiten

Financieel result aat

€

-

€

-

€

-

Opmerkingen
1) Als uitgangspunt is gekozen voor een gelijke omslag per lid voor GKv en NGK
2) Enkele bijdragen die door NGT Missionair steunpunt aan NZR en Evangelie en Moslims worden betaald
zijn binnen de algemene NGT begroting begroot
3) Reiskostenvergoedingen en overige kosten voor bestuursleden worden landelijk (GKv) of via NGT (NGK)
begroot
4) I.v.m. de integratie DS+MS is een extra post van € 5.000 voor projecten in de "Kosten activiteiten" opgevoerd.

Jaarrapporten van het Diaconaal Steunpunt en deputaatschap diaconale zaken is te vinden op:
https://www.gkv.nl/organisatie/generale-synode/gs-2020/jaarrapporten-gs-2020/
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7.

Bijlagen

"Christelijke zorg is gericht op het opheffen van belemmeringen voor goed
samenleven."

Thijs Tromp,

hoogleraar bijzondere leerstoel Diaconaat
Protestantse Theologische Universiteit
Bron: Sophie (9e jrg, 3, juni 2019)

7.1 Missie Diaconaal Steunpunt: diaconale gemeente in de 21e eeuw
Midden in een samenleving die steeds verder fragmentariseert en individualiseert breekt het
Koninkrijk van God zich baan. Dat is wat we vandaag als christenen geloven. Wat betekent het in dat
kader dat de kerk in haar diepste wezen diaconaal is? Daarover gaat het in dit mission statement.
DANKEN: Diaconale bezinning en diaconaal handelen beginnen altijd bij God die zelf de bron ervan is.
Hij gaf zijn eigen Zoon tot redding voor deze wereld in haar verlorenheid. In Hem, Jezus Christus, baant
barmhartigheid en gerechtigheid zich een weg. Alle dank daarvoor komt toe aan God. Vanuit deze
redding geeft Hij ons gaven en mogelijkheden die we willen inzetten zowel in de kerkelijke gemeentes
waar we bij horen als in de samenleving waarin we leven, als ook internationaal. Het diaconale en
missionaire karakter van Gods kerk gaan hierin samen op.
DENKEN: Christus roep ons op ons te laten vernieuwen in ons denken. Daarbij gaat het niet alleen over
onze hersenen maar ook over gevoel, verlangen en handelen. Hij zelf is daarin onze bron en ons
voorbeeld. Hij inspireert ons door zijn Geest om met nieuwe ogen te kijken naar de samenleving. In die
samenleving zien we een overheid die zich steeds meer terugtrekt van de zorg om kwetsbare mensen.
We zien verharding tussen mensen. We zien groeiende eenzaamheid en onzekerheid. Gevoed door het
evangelie van Christus (zoals dat tot klinken komt in onder meer de kerkdiensten) willen we ons zicht
op de samenleving laten voeden door Hem. Ons verlangen is dat Hij in ons aanwezig zijn als christenen
in de samenleving zichtbaar wordt. Dat vraagt om een heldere blik op de samenleving en voortgaande
bezinning op onze plek als diaconale gemeente daarin.
DELEN: De verhouding tussen de kerk en de samenleving is boeiend en soms spannend. Wij geloven
dat de kerk de voorhoede is van Gods koninkrijk. Dat bepaalt haar aanwezig zijn in de samenleving.
Allereerst krijgt dat vorm doordat de kerk is als een herberg die ruimte biedt aan zwakken en sterken.
Ze is een plaats van welkom waar we graag delen van de rijkdom die Christus ons geeft, zowel
geestelijk als materieel. Ons verlangen is dat mensen zich welkom weten en gezien voelen. Met hart en
ziel willen we eraan werken dat de kerk in de samenleving steeds meer op die manier bekend staat.
Diaconaal betekent dit dat onze zorg en aandacht niet alleen naar elkaar als leden van de gemeente
uitgaat, maar even zeer naar mensen die bij ons om hulp aankloppen.
DIENEN: Jezus roept ons niet alleen om als kerk een plek van welkom te zijn, maar ook om waar nodig
uit onze comfortzone te stappen en mensen op te zoeken die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg.
Gevoed door Hem willen we de barmhartigheid en de gerechtigheid van zijn koninkrijk in ons leven
laten zien. Dat betekent dat we bewust de verbinding aangaan met mensen die Hem nog niet kennen of
Hem vergeten zijn. Diaconaal betekent het dat we kwetsbare en zwakke mensen in onze buurt en onze
straat zien staan, hen opzoeken en er voor hen willen zijn met onze aandacht, onze hulp en onze
middelen. Daarvoor geeft de Geest ons immers deze gaven. Jezus kwam om te dienen,
onvoorwaardelijk en Hij roept ons daarin Hem te volgen. Dat betekent concrete dienst aan mensen,
ook wanneer ze Jezus (nog) niet aanvaarden als hun redder.
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DOEN: al te gemakkelijk kunnen dit mooie woorden blijven. Ons verlangen is om die mooie woorden
concreet tot daden te maken. We beloven elkaar als gemeenteleden daaraan te houden en als diaconale
gemeente jaarlijks de balans op te maken hoe we dit concreet vorm gegeven hebben in de
achterliggende periode. We zullen zoeken naar nieuwe kansen om Gods koninkrijk met woord en daad
zichtbaar te maken. We beloven niet weg te lopen voor de nood van de wereld die zich aan ons
opdringt maar die nood zoveel we kunnen concreet te lenigen. We verwachten van de diakenen (M/V)
dat ze ons hierin aanmoedigen, waar nodig aansturen, en ons hierin tegelijk als gemeente en als
gemeenteleden ten volle onze eigen verantwoordelijkheid te laten dragen.

7.2 Beleidsplan 2020 - 2022
Het beleidsplan 2020-2022 vormt een onderdeel van ons diaconaal-missionaire meerjarenbeleidsplan:
Diaconaat 2020-2030. Het plan beschrijft de grote lijnen van zaken die in onze samenleving spelen en
het mogelijke effect daarvan op de rol en plaats van het diaconaat in onze kerken.
In onderdeel 2 formuleren we negen doelstellingen voor het diaconaat en de diaconale-missionaire
gemeente en lichten die kort toe.

1. Visie en werkvelden deputaatschap Diaconaal-Missionaire Gemeente
1.1 Visie
Deputaten Diaconale Zaken (DDZ) van de GKv/NGK en de Deputaten Diaconaat van de CGK hebben
sinds 2012 hun diaconale oriëntatie verbreed van diaconaat door diakenen naar diaconaat van de
gemeente en naar diaconaal-missionaire gemeente zijn (‘integral mission’). In dat proces zitten we nog
volop. Bij integral mission gaat om de gemeente als geheel in haar diaconaal-missionair-zijn, waarbij
het geheel meer is dan de som van de delen.
1.2 Organisch geheel
De kerk is vergelijkbaar met een lichaam (Efeziërs 4), een organisch geheel waarbij elk deel verbonden
is met het geheel en elk deel medeverantwoordelijk is voor de groei en het welzijn van het geheel. De
kerk is meer dan een organisatie met structuren en activiteiten. Het is een systemische werkelijkheid
die vraagt om een benadering die recht doet aan het organische karakter van de kerk als
geloofsgemeenschap, waar het gaat over mensen en hoe zij samen vorm geven aan het gemeente zijn.
De kerk is betrokken op en verbonden met haar omgeving, met de cultuur, met mensen en met
eigentijdse thema’s en vragen. De kerk is de plek waar het koninkrijk zichtbaar wordt op het grensvlak
van gemeenschap en samenleving. Vanuit Christus als centrum brengen we het evangelie in praktijk.
Het centrum is bepalend voor de beweging, het gericht zijn op de bron Christus.
Het hele leven en de hele schepping zijn onderdeel van Gods missie. Er is daarom geen scheiding van
diaconaat en evangelisatie of van evangelieverkondiging en gerechtigheid. Missie is integraal
onderdeel van het kerk zijn en vraagt om een holistische benadering van hoe gelovigen samen in de
samenleving aanwezig zijn, spreken en doen. Daad en woord komen samen en vullen elkaar aan.
Kerken vormen plekken van het goede nieuws, waar het goede leven geleefd en gedeeld wordt. Waar
wordt omgezien naar kwetsbare mensen binnen en buiten de kerk en profetisch opgestaan voor recht,
milieu en medemenselijkheid. Het gaat om het holistische herstel vanuit het evangelie.
Als we op God gericht zijn, is de gemeenschap niet buiten beeld, maar evenmin onze omgeving. Als we
op elkaar gericht zijn kan dat niet zonder een intentionele openheid naar buiten. Christus heeft de hele
wereld met zich verzoend door zijn bloed (Kolossenzen 1), mensen (arm en rijk), dieren en planten.
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1.3 Diaconaat van en voor de gemeente
De Bijbel is het verhaal van Gods missie door de mensen van God in hun betrokkenheid op Gods wereld
en het geheel van Gods schepping. De missie van de kerk vloeit voort uit deze missie van God. De kerk
is er om ‘instrument, teken en voorsmaak’ van het koninkrijk van God te zijn, met Jezus als stralend
middelpunt. Paulus citeert Jesaja 49:6 wanneer hij de Joden in Antiochië toespreekt: ‘Want de Heer
heeft ons opgedragen: ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan
de uiteinden van de aarde’ (Handelingen 13:47), of in de woorden van de BGT: ‘Ik heb jullie uitgekozen
om een redder te zijn voor alle volken. Jullie moeten overal op aarde redding brengen’.
De uitbreiding van vooral intern gericht diaconaat naar diaconale gemeente en diaconaal-missionaire
gemeente-zijn sluit aan bij dit gemeentebeeld. Deze inclusieve zienswijze en oriëntatie vraagt om
nieuwe inzichten en aanvullende vaardigheden van diakenen en gemeenteleden. Het
Samenwerkingsplatform Integral Mission, waar het deputaatschap Diaconaal-Missionaire Gemeente
(DDMG)1 mede-eigenaar van is, ondersteunt diakenen en diaconale gemeenten met de inzet van een
brede samenwerking van verschillende mission-georiënteerde organisaties. Daarnaast worden de
diaconale en missionaire steunpunten (DS en MS) van DDMG ondersteund door een diaconale
denktank met deskundigen op verschillende terreinen (figuur 2).
1.4 Integral mission
Wat is Gods doel met de kerk? Wat wil God doen met jouw gemeente in haar omgeving? Het
antwoord op die vragen bepaalt in belangrijke mate de uitstraling en relevantie van de kerk van
Jezus Christus in de buurt. De kerk is geroepen het evangelie te delen in woorden en daden. Zo
zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus. Een liefde
die met de daad wordt betoond. Daarom staan het evangelie, sociale betrokkenheid en kerk
en buurt niet los van elkaar. Dat is wat integral mission inhoudt. Het is een manier van geloven,
leven en kerk-zijn. A way of life, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Als het kwartje valt, zie je
de kleine en grote kansen overal om je heen.
Het begint bij God. Hij is bezig om alle relaties die door de zonde zijn aangetast, te herstellen. De
Bijbel vertelt hierover en laat zien hoe God dat doet in en door mensen heen. We noemen dit
de missio Dei, Gods missie. God zet de eerste stap en stuurt ons vervolgens zijn wereld in om een
bron van licht en barmhartigheid te zijn in de samenleving. Dit perspectief helpt de kerk om haar
identiteit, focus en taak naar binnen en naar buiten beter te begrijpen. Het leidt ook tot een meer
doelgerichte planning en inzet van mensen en middelen. Ook enthousiasmeert het wanneer je zo
bewust en gericht bezig bent. Je weet als kerk waarom je doet wat je doet. In de Bijbel zijn woord en
daad een geheel en kunnen niet zonder elkaar. De een bevestigt de ander. God is liefde, verkondigt
liefde en geeft liefde. Daarom hebben we lief met ons hart, met ons verstand (hoofd), en met onze
woorden (mond). En we maken het praktisch met onze daden (handen). Het een verweeft zich met
het ander. Onze woorden en daden bevestigen dat het evangelie waar is. Het Diaconaal-Missionair
Steunpunt2 wil diakenen en gemeenten daarbij ondersteunen.
1.5 Integral mission en zingeving
Integral mission is niet iets wat je als persoon of als kerk erbij doet. Het is een bijbelse manier van
geloven, leven en werken; dicht bij mensen in de buurt en in de verdere samenleving. Integral
mission geeft betekenis en zin aan je leven, in de zoektocht naar een waardevol doel en
levensvervulling. Je bewust zijn van een bepaalde betekenis die de moeite waard is om voor te
leven. Ieder mens heeft zijn eigen en specifieke roeping of levenstaak. Deze is vooral te vinden bij
1

Voorheen: Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ)

2

Fusie van Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt
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de ander. Alleen door je te richten op de ander krijg je het gevoel dat je erbij hoort en ga je ervaren
dat je ertoe doet, voor de ander en voor jezelf. De daad van liefde begint met je te verbinden met of
bijdragen aan iets wat groter is dan jezelf. ‘Mens zijn’ is altijd gericht op iets of iemand anders – of
het nu gaat om een doel dat je wilt bereiken, een potentiële mogelijkheid die je wilt verwezenlijken,
of om een ander die je ontmoet. Daarvoor ben je verantwoordelijk tegenover God en je naaste, en
daarin maak je je eigen keuzes.

2. Doelstellingen voor de komende periode
Deputaten Diaconale Zaken (DDZ) stellen op basis van haar visie (1.1-1.3), het belang van integral
mission voor de kerken en ieders persoonlijk leven daarin (1.4-1.5), en haar samenwerkingsnetwerk
(2.1) de volgende doelstellingen te realiseren:
1. Gemeenten stimuleren, toerusten en begeleiden bij het voorbereiden en implementeren van
integral mission processen en projecten.
2. Ontwikkelen van diaconaal-missionaire programma’s ter ondersteuning van diaconieën en
gemeenten die zich willen inzetten om ‘kerk in de buurt’ te worden.
3. Diakenen toerusten en faciliteren in het vergroten van de bewustwording van gemeenteleden
en het bieden van handelingsperspectieven in zaken als barmhartigheid, rechtvaardigheid en
duurzaamheid.
4. Diaconieën stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen en aangaan van lokale diaconaalmissionaire samenwerkingen in diaconale platforms. Diaconieën helpen het aantal diaconale
platforms uit te breiden van 110 (2018) naar 140 in 2022.
5. Samen met het Knooppunt Kerken en Armoede en Schuldhulpmaatje kerken actief
ondersteunen in het helpen van mensen in armoede en met schulden, zodat meer mensen
eerder geholpen kunnen worden.
6. Het voeren van een actief diaconaal-jeugdbeleid in samenwerking met organisaties als PC, NGJ
en CGJO.
7. Diaconieën ondersteunen en stimuleren met een breed pallet aan moderne
toerustingsmiddelen en
-activiteiten, met actuele website-informatie en via ‘good-practice’ voorbeelden.
8. Diaconieën ondersteunen bij de ingewikkelde problematieken rond het sociaal domein, zoals de
uitvoering van de Wmo 2015.
9. Stimuleren van de relevantie van het missionaire diaconaat binnen de leerstoel van Praktische
Theologie van de TU-K.
In 2.1 t/m 2.9 worden deze doelstellingen toegelicht.
2.1 Samenwerkingsnetwerk
Integral mission is een manier van geloven, leven en kerk-zijn. Het is het samengaan van het diaconale
en het missionaire werk dat we als beelddragers van God en als zout van de wereld mogen doen. De
kerk is geroepen het evangelie te delen in woorden en daden. Een liefde die in daden tot uitdrukking
komt. Zo zullen de mensen in onze omgeving mogelijk iets opmerken van de liefde van Christus.
Daarom staan het evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt niet los van elkaar.
DO en DDZ hechten veel belang aan samenwerken in de ondersteuning van de integral mission van de
kerken, maar ook aan het bundelen van krachten en professionele ondersteuning van de taken van de
deputaatschappen. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk besluit van DDZ en DO tot de vorming van een
Integral Mission (IM) Platform waarin ook Verre Naasten participeert.
Het IM-platform heeft tot doel gemeenten te ondersteunen bij het initiëren, begeleiden, toerusten en
implementeren van integral mission processen en projecten. Afhankelijk van het type integral mission
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project wordt aanvullende support, kennis of expertise van andere organisaties ingeroepen. Het IMplatform vormt daarvoor een samenwerkingsnetwerk met verschillende partners om kerken adequaat
te ondersteunen. Het is de intentie dat in dit netwerk partners zoals het Praktijkcentrum, CGK, Missie
Nederland, KerkLab, NGJ, TEAR en Present, en PKN in het project ‘kerk in de buurt’, deelnemen,
afhankelijk van de lokale ondersteuningsverzoeken.
Dit voorstel en besluit komt samen met het opnieuw doordenken van de organisatie van de taken en
opdrachten van DO in het licht van de fusie met de NGK. Voor DDZ komt het voort uit de nauwe
samenwerking met het NGT van de NGK.
Het IM-platform zal in belangrijke mate ondersteunend zijn aan de taken en opdrachten van de
deputaatschappen. DO en DDZ zijn via vertegenwoordiging in een gezamenlijk bestuurlijk overleg met
Verre Naasten, betrokken bij het beleid, doelstelling en afstemming van het IM-platform. De
opdrachten van DO voor het organiseren van een tweejaarlijkse werkconferentie en de opdracht voor
het samenstellen van een tweejaarlijks trendrapport kunnen binnen het netwerk belegd worden. Ook
kan dit netwerk een belangrijke ondersteunende bijdrage leveren aan het voorbereiden van aanvragen
voor financiële steun en adviseren aan het nieuw te vormen commissie. De besluitvorming en
verantwoording van financiële steun blijft primair de opdracht van de commissie.
Het samenwerkingsnetwerk biedt:
1. Steun bij de voorbereiding van IM-intenties
• Inspireren en toerusten van de gemeente
• Meedenken in context- en gemeenteanalyse
• Ontwikkelen van ondersteunend materiaal (o.a. startgidsen)
• Makelen van praktische voorbeelden.
2. Begeleiding bij en na het starten van een IM-project
• Meedenken in de ontwikkeling van een plan
• Projectbegeleiding
• Ontwikkelen van e-learning programma’s
• Bieden van coachingsupport bij implementatie
• Bieden van mogelijke startsubsidies.
3. Algemeen
• Trendrapport over missie in Nederland (tweejaarlijks)
• Integral mission werkconferentie (tweejaarlijks)
• Ontwikkelen van een digitale vraagbaak.
2.2 Ondersteuningsprogramma’s Kerk in de buurt
‘Kerk in de buurt’ is een breed gedragen ondersteuningsprogramma voor diaconaal-missionaire
gemeenten (zie hoofdstuk 3.3) dat we in de komende periode in nauwe samenwerking met PKN verder
willen ontwikkelen. Naast het toevoegen van nieuwe initiatieven bieden we lokale kerken ter plekke
ondersteuning en begeleiding bij het starten van initiatieven. Tevens is er de mogelijkheid voor een
startsubsidie.
2.3 Barmhartigheid, gerechtigheid en duurzaamheid
Het evangelie van Christus is de boodschap van bevrijding en hoop! Het betreft de aankondiging van
Gods Koninkrijk, een rijk met barmhartigheid en gerechtigheid als pijlers. Gedragen door de liefde van
God wordt de kerk geroepen om werken van barmhartigheid (bewogenheid met het lot van de naaste,
de ander) en gerechtigheid (opkomen voor, en het profetisch spreken over eerlijkheid, trouw, bijstand,
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en deugd) te doen. Deze Bijbelse liefdedienst is het hart van het diaconaat van de gemeente, een
gerichtheid en taak van alle volgelingen van Christus.
Wereldwijd lijden talloze mensen lichamelijk en geestelijk door armoede, onrecht, oorlogsgeweld en
uitbuiting. Najagen van sociale gerechtigheid is onlosmakelijk verbonden met de komst van het
Koninkrijk van God waaraan diaconaat en missionaat haar rechten ontlenen. Het opkomen voor de
zwakken en het zwakke. Wij zullen samen met andere kerken gerichte activiteiten ontwikkelen om
armen en stemlozen, dichtbij en veraf, stem te geven tegen onrecht en uitbuiting.
Gelet op de actualiteit en het belang van een goede opvang voor vluchtelingen en asielzoekers
participeren wij vanuit de 3G-kerken in een netwerk van hulporganisaties waaronder Stichting Gave,
Kerk in Actie, Missie Nederland en Inlia. Op die manier zorgen we voor een verbinding tussen
landelijke initiatieven en plaatselijke kerken.
Als rentmeesters van God dienen we zuinig om te gaan met het gebruik van de aarde en haar middelen;
de zorg voor de schepping. Wij zullen diakenen ondersteunen in het opzetten van bewustmakings- en
bewustwordingsprocessen in hun gemeenten en hen daarvoor materiaal aanreiken. Onze manier van
consumeren, reizen, wonen en samenleven zal moeten veranderen. Om de klimaatvraagstukken het
hoofd te bieden, maar ook als we een inclusieve samenleving willen zijn.
2.4 Diaconale platforms
Het aantal plaatsen waar een diaconaal platform actief is, is gestegen van 70 in 2014 tot 110 in
2018. Deze platforms zijn een belangrijk middel in het diaconaal-missionair functioneren van onze
kerken. In platforms leren diakenen van elkaar, werken ze samen in de samenleving en spreken ze
gezamenlijk richting de samenleving en/of de overheid. We streven ernaar dat ruim 50% van alle
GKv/NGK diaconieën samenwerken in diaconale platforms of vertegenwoordigd zijn in lokale
adviesraden. Dit komt neer op ongeveer 150 diaconale platforms in 2022. Het Diaconaal Steunpunt
heeft in 2019 samen met Knooppunt Kerken en Armoede (KKiA) een website ontwikkeld waarin
een toolkit is opgenomen om systematisch een lokaal diaconaal platform op te zetten. De website
zal ook voorbeelden van bestaande platforms opnemen.3
2.5 Armoede en schulden
Delen met onze naaste in financiële moeite is vanaf het allereerste begin een wezenlijke taak van de
kerk. Een taak die ook in onze tijd actueel is. Wereldwijd groeit het urgentiegevoel om breder naar
welvaart te kijken dan enkel naar economische groei en materiële welvaart. Pakt het rechtvaardig
uit voor iedereen? Het aandeel werkende armen, een bijna onzichtbare groep, is toegenomen in
Nederland. Het aandeel is in Nederland hoger dan in Denemarken en België. Van alle werkenden in
ons land lopen zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) het grootste risico op een inkomen onder
de lage-inkomensgrens. Het gaat vrijwel uitsluitend om zzp-ers die in deeltijd werken. Van de
alleenstaande zzp-ers loopt een kwart risico op armoede en van de zzp-ers die deel uitmaken van
een eenoudergezin bijna een vijfde. Deze twee groepen lopen tevens het meeste risico op een
langdurig laag inkomen.
Meer Nederlanders deden in 2018 een beroep op hulp van een van de 169 voedselbank. Het ging om
140.000 mensen, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2017. Het aantal kinderen dat gebruik
maakt van de voedselbank steeg met 7 procent. De belangrijkste oorzaak van de brede stijging is dat de
toelatingsnormen van voedselbanken versoepeld zijn. Voedselbanken zijn daarnaast gaan
samenwerken met wijkteams, of specialisten in verslavingszorg en schuldhulp. Volgens de
voedselbanken zijn er steeds meer mensen die de hulp nodig hebben. Zo’n 450.000 mensen in
Nederland hebben om de dag te weinig geld om een volwaardige maaltijd met vlees of vis op tafel te
zetten. Die trend lijkt zich in 2019 door te zetten. Zo is het aantal alleenstaanden en vijftig-plussers dat
aanklopte, toegenomen. Het aantal klanten dat het gratis voedsel langer dan drie jaar nodig heeft nam
3

www.diaconaleplatformen.nl; Brochure Samen sta je sterk. Over diaconale samenwerking en diaconaal platform, 2015
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ook toe. Van 6 procent in 2015 naar 14 procent in 2018. Dat houdt verband met het feit dat langdurige
armoede in Nederland gestegen is, zeggen de Voedselbanken. In 2019 zijn meer huishoudens in de
knel gekomen door de BTW-verhoging.
Samen met Knooppunt Kerken en Armoede en Schulphulpmaatje willen we kerken ondersteunen,
adviseren en inspireren bij hun inzet rond schulden en armoede.
2.6 Diaconaal jeugdbeleid
Op het gebied van het jeugdbeleid werkt het DS nauw samen met de denktankwerkgroep van het
PDS voor jeugdbeleid en met het Jeugdwerk Steunpunt van de NGK, het Praktijkcentrum en het
CGJO van de CGK. Jeugdwerk en diaconaat komen steeds explicieter bij elkaar, ook op het gebied
van jeugdclubs en catechese. De koppeling van het onderwijs over het geloof aan het daadwerkelijk
aan de slag gaan met de nood in de leefwereld en omgeving van jongeren, zorgt voor
geloofsverdieping. Daarmee wordt de kerk voor sociaal bewuste jongeren weer aantrekkelijk en
blijkt diaconaat de nieuwe vorm van missionair jeugdwerk te zijn.
2.7 Communicatiebeleid
Het Diaconaal-Missionair Steunpunt zal in samenwerking met het diaconale bureau van de CGKbrochures, folders en overige publicaties voorbereiden en uitgeven. Jaarlijks wordt een
inspirerende gezamenlijke diaconale dag georganiseerd. Ook werken we aan een opvolger van de elearning cursus Bloeiend diaconaat. De website van het DS is recent vernieuwd en de inhoud wordt
steeds geactualiseerd. Diakenen en gemeenten zijn zeer gebaat bij concrete voorbeelden van hoe
andere diaconieën en kerken een bepaald onderwerp of probleem succesvol hebben aangepakt om
daar lering uit te trekken. Deze good practices zullen op de websites van de diaconale bureaus
geplaatst worden en onderdeel vormen van de diaconale toerusting. Samen met de PKN ontwikkelt
DMS voorbeelden van diaconaal-missionaire initiatieven die als model over te nemen zijn. Het
Integral Mission Platform begeleidt diakenen bij de implementatie van dergelijke projecten en
processen.
2.8 Sociaal domein
Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die gemeenten verrichten rond werk,
participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet,
Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hieronder vallen ook handhaving de reguliere
en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg. Sinds de decentralisatie per 1
januari 2015 moeten gemeenten de vraag van de inwoner centraal stellen. Maar lang niet alle
gemeenten hebben dat al goed op orde.
Kwaliteit van leven hangt sterk samen met de mate van kwetsbaarheid: opeenstapeling van een laag
inkomen, lage opleiding, geen of onregelmatig werk, gezondheidsbeperkingen en de mate waarin
problemen tegelijk voorkomen. Het DS ziet als haar taak diakenen en diaconale gemeenten van deze
sluipende problemen bewust te maken en hen gepast te informeren.
2.9 Praktische Theologie
Integral mission gaat uit van een dienend en getuigend leiderschap. Dat heeft invloed op de
leiderschapsstijl en -structuren van de kerken zoals in de meerdere vergaderingen. Ook de
theologische opleiding zal vanuit een ander vertrekpunt gedaan moeten worden. Michael Goheen pleit
voor een theologische opleiding vanuit het integral misson perspectief. De opleiding van predikanten
zal meer holistisch moeten worden.
Daarvoor zal ook een missionaire hermeneutiek ontwikkeld moeten worden. Bijbellezen is in de
gereformeerde traditie vaak gericht geweest op informatie. Daarbij lag de volgorde vaak vast: als we
eerst begrijpen wat de Schrift zegt, kunnen we het vervolgens toepassen in ons leven. Maar we zullen
andersom moeten denken: vanuit een onderscheidende levensstijl, vanuit betrokkenheid in Gods
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missie, zullen we opnieuw de Bijbel moeten lezen, om getransformeerd te worden. We zullen manieren
van bijbellezen moeten vinden die ons helpen om de mensen te worden voor wie liefde,
dienstbaarheid, gulheid en gastvrijheid vanzelfsprekend zijn.
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