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Beleidsplan 2021-2025 Hervormde Gemeente Hierden 
 
Kies daarom broeders uit uw midden wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de 
heilige Geest. Aan hen zullen we taken opdragen. ( Hand. 6:3) 
 

I. Visie  
 
Vanuit de inspiratie van het Evangelie van Jezus Christus is het naast de roeping om te getuigen, 
ook onze opdracht om dienstbaar te zijn voor onze gemeente, maar ook daarbuiten. 
Dit als teken van het in Hem gekomen en komende koninkrijk van God, waar geen armoede, 
honger, ziekte of eenzaamheid zal zijn. Het is van belang dat de gehele gemeente hierbij betrokken 
wordt/is. 
 

II. Huidige situatie 
 
Uitgaande van de hierboven genoemde visie worden vanuit het college van diakenen een aantal 
taken uitgevoerd. Deze taken zijn nader uitgewerkt in het “Handboek Diaconie” die elke diaken in 
zijn bezit heeft. Jaarlijks wordt het handboek geëvalueerd en geactualiseerd. Voor een nadere 
beschrijving van deze taken wordt verwezen naar het handboek. 
 

III. Knelpunten/plannen c.q. ontbrekende taken  
 
De wereld om ons heen verandert snel. Globale algemene trends die we zien zijn toenemende 
armoede binnen Nederland, vergrijzing, individualisering (waardoor mensen zich minder snel willen 
inzetten), vereenzaming en een teruglopende betrokkenheid van jongeren bij de kerk. 
Vanuit deze achtergrond hebben we 4 aandachtsgebieden gedefinieerd voor de komende 
beleidsperiode, namelijk: 
 
1. Bevordering diaconaal bewustzijn en verhogen van de betrokkenheid van de gemeente 
Doel is om onze gemeente bewust te maken dat zij omzien naar de naaste in een tijd van 
individualisme, prestatiedruk, afnemende welvaart en vereenzaming. Gemeenteleden kunnen meer 
betrokken worden bij Diaconale projecten/activiteiten.  
 
Een aantal zaken waar we mee bezig blijven of in de komende periode mee bezig willen gaan zijn: 

a. Communicatie van ons diaconale werk en behandelen van onderwerpen Zondags/week 
brieven, Scipio-app en de website; 

▪ Communicatie over ondersteuningen van organisaties in binnen- en buitenland 
▪ Breder bekend maken van de mogelijkheden tot praktische en financiële 

ondersteuning van leden van de kerk. 
b. Diaconale Hulpdienst. De pool van actieve leden voor de Diaconale hulpdienst vergroten. 

Persoonlijk mensen benaderen voor diverse taken voor persoonlijke ondersteuning en 
ondersteuning via de Diaconale Hulpdienst; 

c. St. Compassion. De sponsoring van kinderen verder uitbouwen vanuit de gemeente om dit 
als een gezamenlijke, gemeentebreed gedragen diaconale taak te ondersteunen; 

d. Pasen, Pinksteren en Kerst. Het bezorgen van een attentie aan de zieken, welke rond deze 
feestdagen in het ziekenhuis liggen; 

e. Corona. Aandacht voor groepen in de gemeente die door Corona minder of geen bezoek 
kunnen ontvangen. 
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2. Aandacht voor de ouderen in de wijk 
In de gemeente kijken wij graag om naar onze ouderen. Zij zijn ons voorgegaan in de gemeente en 
hebben deze gevormd. Door ontmoeting met de ouderen uit de gemeente verstevigen wij de 
onderlinge contacten en halen eenzame gemeenteleden uit hun isolement. 
 
Een aantal zaken waar we mee bezig blijven of in de komende periode mee bezig willen gaan zijn: 

a. Ouderencommissie. Er is een ouderencommissie, deze zal ouderenmiddagen organiseren 
met diverse thema’s; 

b. Kerstattentie. Rond de Kerst worden fruitmandjes bezorgd bij ouderen (>80jaar); 
c. Stimuleren in de wijk Frankrijk deelnamen aan de ouderenmiddagen en zitting in 

ouderencommissie. 
 
3. Aandacht voor de jongeren in de wijk 
Algemeen 
Het invulling geven aan jeugddiaconaat is essentieel om de jeugd nu en in de toekomst het geloof 
te leren belijden en de gemeente te leren dienen. De toenemende negatieve effecten van de 
maatschappelijke verharding, de ontkerkelijking etc. gaan niet aan de jeugd voorbij en vragen om 
aandacht van de kerkelijke gemeente. Het streven is om voor beide wijken een jeugddiaken te 
hebben. De jeugddiakenen dienen nauw samen te werken met de jeugdouderlingen en hebben ook 
zitting in de Jeugdraad. 
 
Doel 
Kinderen en jongeren leren wat "dienen" inhoudt in en namens de gemeente van Jezus Christus en 
het bevorderen dat de jongeren een actief aandeel hebben in het diaconaal gemeente zijn. De 
hoofdtaak van de jeugddiakenen is dan ook het bevorderen van het diaconaal bewustzijn onder 
jeugd/jongeren (tot ca. 21 jaar) in de gemeente c.q. wijk. 
 
Een aantal zaken waar we mee bezig blijven of in de komende periode mee bezig willen gaan zijn: 

a. Jongeren reis naar Servië in samenwerking met de Stichting HOE. 
 
4. Aandacht voor de toenemende armoede binnen onze Gemeente, maar ook daarbuiten. 
Gezien de toenemende armoede in Nederland gaat het ook onze Gemeente niet voorbij. We 
merken dat in het aantal hulpaanvragen. De Gemeente zal moeten functioneren als de ogen en 
oren van de Diaconie.  
 
Een aantal zaken waar we mee bezig blijven of in de komende periode mee bezig willen gaan zijn: 

a. Hulp bieden bij subsidieaanvragen e.d. (en gemeenteleden inschakelen die daarin deskundig 
zijn); opbouwen pool van deskundigen. 

b. Contact onderhouden met Gezamenlijk Diaconaal Overleg (GDO) en samen optrekken in 
armoedebestrijding.  

c. Samen met GDO opzetten van Schuldhulpmaat projecten in Harderwijk; 
d. Bezoekmedewerker(s)(sters), ouderlingen en predikanten ondersteunen bij het signaleren 

van armoede; 
e. Minimaal 1 maal per jaar bespreken armoede signalering tijdens Kerkenraad- en wijkteam 

vergadering. 
f. Aansluiten bij het initiatief vanuit de Petra Kerk om te koken voor daklozen in de 

nachtopvang. 


