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1. Diaconale boodschap 

 
De diaconie wil in navolging van Jezus Christus oog en oor hebben voor de nood van de mensen die 
voortkomt uit gebrekkige sociale en materiële omstandigheden.  De diaconie verleent zowel 
zelfstandig als in samenspraak met maatschappelijke organisaties individuele hulp, organiseert en 
coördineert hulpacties vanuit de kerkelijke gemeenschap en draagt de verantwoording voor het 
diaconale deel  van het collecterooster.  Vooral echter geeft zij voorlichting aan de gemeenteleden 
om de bewustwording van de diaconale roeping te vergroten.  Het werkveld van de diaconie is te 
vinden in de samenleving dichtbij en veraf:  Noordwijk, Nederland en de wereld.  

 
 

2. Huidige situatie en organisatie 

 
2.1. De diakenen van wijkgemeente Noordwijk én van wijkgemeente van bijzondere aard Ichthus 
vormen tezamen het college van diakenen.  
Het moderamen van het college wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  
 
2.2. De taken van het college van diakenen bevatten zowel taken voor de gemeente als geheel als 
voor de twee wijkgemeenten afzonderlijk. De verschillende taken zijn ondergebracht in vier 
werkgroepen:  
Werkgroep Binnenland 
Werkgroep Buitenland 
Werkgroep Jeugd 
Werkgroep Financiën.  
 
2.3. Het college kan deskundigen ter vergadering uitnodigen; op hen is het bepaalde in ord. 4-2 
betreffende de geheimhouding van toepassing. 
 
2.4. Het college van diakenen kiest jaarlijks uit zijn midden een preses (voorzitter), een  
vice-preses (vicevoorzitter) en een scriba (secretaris), waarbij de functies van preses en  
vice-preses over beide wijken evenredig zijn verdeeld. 
 
2.5. Het college van diakenen vergadert in zijn geheel minimaal 4 maal per jaar. De omvang en 
belangrijkheid van de agenda zal bepalen of er meerdere vergaderingen worden gehouden. 
 
2.6. De vergaderingen van het college van diakenen worden tenminste 7 dagen van te voren  
bijeengeroepen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda). 
 
2.7. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende 
vergadering door het college van diakenen wordt vastgesteld. 
 
2.8. De terugkoppeling naar de AK, KK, WK en gemeente is als volgt: 
-van iedere vergadering wordt een verslag verstuurd naar de Wijkkerkenraden en de AK; 
-in de wijkkerkenraden Noordwijk en Ichthus is het college van diakenen, gesplitst, door alle 
diakenen vertegenwoordigd; in de kleine Kerkenraad van wijk Noordwijk door één diaken, met indien 
nodig een vaste vervanger. In de Algemene Kerkenraad wordt het college van diakenen door 3 
diakenen vertegenwoordigd; 
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-het college van diakenen publiceert ten behoeve van de gemeente iedere maand een artikel in het 
Kerkwijzer/wijkblad. 
 
 
 

3. Financieel beheer en administratie 

 
3.1. Het college van diakenen wijst uit zijn midden een penningmeester aan, die 
verantwoordelijk is voor de boekhouding en administratie van het college van diakenen. 
 
3.2. De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van 
het door de wijk- en algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een 
maximaal bedrag van € 5.000,00 per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en 
penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd. 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens 
plaatsvervanger.  
 
3.3. Het college van diakenen wijst een administrateur aan. 
De administrateur woont op uitnodiging van het college de vergaderingen van het college bij en 
heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de 
geheimhouding. 
 
3.4. Begroting en collecterooster. 
 
3.4.1. Elk jaar pleegt het college van diakenen overleg met de wijkkerkenraden over de - in 
samenhang met het door de wijkkerkenraden vastgestelde beleidsplannen - begroting en 
collecterooster van het volgende kalenderjaar.  
 
3.4.2. Het collecterooster wordt samengesteld samen met: 
Wijkgemeente Noordwijk: college van kerkrentmeesters 
Wijkgemeente van bijzondere aard Ichthus: de wijkkerkenraad. 
In dat collecterooster kunnen specifieke doelen per wijkgemeente worden opgenomen. 
 
3.4.3. Voor 1 oktober dient het college van diakenen hun ontwerpbegroting inclusief een 
ontwerpcollecterooster voor het komende kalenderjaar in bij de wijkkerkenraden.  
 
3.4.4. Na akkoord van de wijkkerkenraden dient het college deze begroting vergezeld van het 
collecterooster in bij de algemene kerkenraad. 
 
3.4.5. De algemene kerkenraad stelt de begroting en collecterooster voorlopig vast en maakt deze, in 
samenvatting,  bekend aan de gemeente en stelt deze op verzoek van gemeenteleden aan hen ter 
beschikking. 
 
3.4.6. Voor eind november wordt voor de wijkgemeente Noordwijk en voor de wijkgemeente van 
bijzonder aard Ichthus een gemeentevergadering belegd waarin de leden van de gemeente in de 
gelegenheid worden gesteld hun mening over de begroting van het volgende jaar kenbaar te maken.  
Daarna stelt de algemene kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast. 
 
3.5. De jaarrekening 
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3.5.1. Vóór 1 mei legt het college van diakenen hun ontwerpjaarrekening over het laatst verlopen 
kalenderjaar voor aan de wijkkerkenraden. In deze ontwerpjaarrekening zullen alle diaconale 
inkomsten en uitgaven van beide wijkgemeenten worden opgenomen. 
 
3.5.2. Na akkoord van de wijkkerkenraden legt het college vóór 15 mei hun ontwerp- 
jaarrekening voor aan de algemene kerkenraad. 

 
3.5.3. De algemene kerkenraad stelt - na controle door een kas-controlecommissie bestaande uit 
gemeenteleden - de ontwerpjaarrekening vóór 1 juni voorlopig vast en publiceert deze in 
samenvatting en stelt deze op verzoek van gemeenteleden aan hen ter beschikking. 
 
3.5.4. Voor eind juni wordt voor de wijkgemeente Noordwijk en voor de wijkgemeente van bijzonder 
aard Ichthus een gemeentevergadering belegd waarin de leden van de gemeente in de gelegenheid 
worden gesteld hun mening over de jaarrekening kenbaar te maken.  
 
3.5.5. Daarna stelt de algemene kerkenraad de jaarrekening vast, hetgeen strekt tot decharge van de 
diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de algemene kerkenraad een voorbehoud 
maakt, of het regionale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg wenst. 

 

4. De werkgroepen 

 
De diaconie heeft verschillende werkgroepen. Ze hebben geen vast vergader ritme. Men komt bijeen 
als er iets te doen is. Zo nodig heeft men contact met elkaar. 
 
4.1 Werkgroep Buitenland (ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp) 
We hebben het over solidariteit met mensen buiten Nederland. Hier gaat het o.a. over bevordering 
van de positie van vrouwen, het naleven van mensenrechten, ongeacht geloof, huidskleur, politieke 
overtuiging of geslacht. Veel gaat via Kerk in Actie en bij wijkgemeente Ichthus ook Project 10 27. 
 

4.1.1. Doelstelling van de werkgroep buitenland (ZWO) 
 De ZWO heeft als doel mensen in andere werelddelen materieel en moreel te 
 ondersteunen. Binnen de eigen gemeente geeft zij voorlichting over haar 
 werkzaamheden en informeert de gemeenteleden over de projecten die zij ondersteunt. 
 Zij doet aan een stuk bewustwording door stil te staan bij de bestaande ongelijkheid in de 
 wereld en de oorzaken daarvan. 

 
4.1.2 Taken en verantwoordelijkheden 

De taken en verantwoordelijkheden van de ZWO vloeien direct voort uit haar doelstelling. 
Het materieel en moreel ondersteunen van mensen en projecten in andere werelddelen 
wordt mogelijk gemaakt met geld dat binnenkomt via collectes, andere acties en uit eigen 
vermogen. Om de gemeente zo goed en direct mogelijk te betrekken informeert de  ZWO de 
gemeenteleden over de mensen en de projecten die zij ondersteunt.  
Daarnaast de jaarlijkse activiteiten zoals o.a.: 40-dagenproject, Paasgroeten actie voor 
gevangenen of militairen en tenminste 1 maal per jaar het organiseren van een ZWO-dienst. 

 

4.1.3 Zending 
      De ontvangen inkomsten voor de Zending worden, ten minste 1 maal in de 3 jaar,               
 besteed voor het steunen van zendingsprojecten in binnen- en buitenland.  Ook        
 projecten die door eigen gemeenteleden worden aangedragen.  
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4.2 Werkgroep Binnenland 
 
Plaatselijke activiteiten o.a. : Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, 
vakanties, de Paasgroet, Paasontbijt,  de kerstmaaltijden ( in Hotels van Oranje en georganiseerd 
door Ichthus op Houtkrocht),  kerstpakketten, dagje-uit voor 70-plussers. Enkele activiteiten  van 
WZC Hoogwaak en WZC Jeroen worden financieel ondersteund door de Diaconie. 
 
4.2.1 Ondersteuning kerkdiensten Schiphol gevangenis 
 Sinds 2012 bestaat het Justitieel Complex Schiphol, een detentiecentrum voor met name 
 vreemdelingen. In de gevangenis worden elke zondag drie kerkdiensten gehouden. De 
 kerkdiensten, die een open karakter hebben, worden geleid door justitiepastores met 
 ondersteuning van vrijwilligers uit de kerken in de regio. Op deze wijze laten de kerken de 
 gevangenen en de pastores merken dat er buiten de gevangenis aan hen gedacht wordt.  
 Verder wordt er namens de betrokken kerkgemeenschappen met Pasen en Kerst een groet 
 gebracht. 
 De diaconie van de Protestantse Gemeente Noordwijk ondersteunt de kerkdiensten in de 
 Schiphol gevangenis concreet door bijvoorbeeld de inzet van een of meer vrijwilligers, het 
 sturen van Paas- of Kerstgroeten of het sturen van koek en cupcakes door de jongeren van 
 M25.  
 
4.2.2 Het Diaconaal Platform 
 Het Diaconaal Platform staat voor interkerkelijke samenwerking en in overleg tussen diverse 

 gemeentes in de Duin- en Bollenstreek. Het college van diakenen van Noordwijk wordt hierin 

 vertegenwoordigd door 2 diakenen. Het platform wordt ondersteund door een 

 Gemeenteadviseur Protestantse Kerk Classes Katwijk en Zoetermeer.                                     

 Doel van het Platform: koppeling van initiatieven, aanspreekpunt voor de overheid (b.v. ISD), 

 versterking van kennis en ervaringen. Er wordt 2x per jaar vergaderd. 

4.2.3 Het Windkrachthuis 
 Hierin een (nog te verwezenlijken) diaconaal inloophuis. 
 
4.3 Werkgroep Jeugd   
 
De Diaconie is zich ervan bewust dat Jeugdwerk een aandachtspunt moet blijven. Om de jeugd zich 
bewust te laten zijn van de diaconale opdracht. Binnen de diaconie zijn 2 jeugddiakenen uit de 
wijkgemeente Noordwijk actief. 
Naast de reguliere algemene taken als diaken, houden deze jeugddiaken zich specifiek bezig met 
onderwerpen gerelateerd aan jeugd met een diaconaal karakter. 
De jeugddiakenen vormen samen met de jeugdouderlingen van de wijkgemeente Noordwijk en de 
jeugdwerker het jeugdplatform en volgen het door het jeugdplatform opgestelde en door de 
kerkenraad van de wijkgemeente Noordwijk goedgekeurde jeugdbeleidsplan. 
Projecten als M25 en het Kerk- en Schoolproject zijn specifieke onderwerpen waar een jeugddiaken 
binnen actief is.  
Vanuit wijkgemeente Ichthus is geen jeugddiaken actief. Het Jeugdwerk bij wijkgemeente Ichthus 
heeft alleen een jeugdouderling, die heeft via de reguliere diakenen contact met de diaconie.  
 
Ook de komende jaren stelt de diaconie € 10.000,00 beschikbaar voor de diaconale taken van de 
jeugdwerker. We streven naar 2 jeugddiakenen die nauw samenwerken met de jeugdwerker. 
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4.4 Werkgroep Financiën 
 
Deze wordt gevormd door de penningmeester en tenminste twee diakenen. De werkgroep kan 
aanvragen voor geldelijke steun vanuit de eigen gemeente honoreren tot een bedrag van 450 euro. 
Een bedrag boven de € 450,00 wordt pas gegeven na overleg met de voorzitter. De commissie beslist 
over het geven van financiële hulp aan burgers van Noordwijk die op andere manieren niet geholpen 
kunnen worden. Verzoeken gaan o.a. via het Diaconaal Platform Bollenstreek en er is nauw contact 
met W.M.O. Noordwijk en I.S.D. Bollenstreek. 

5. Eredienst 

 
5.1 Taak van de diakenen 
 
De diakenen leveren een bijdrage aan het een goed verloop van de erediensten. Hierbij denken wij 
aan: het Heilig Avondmaal, de collectes, de afkondigingen, de voorbede, de bloemengroet en het 
meedoen in de werkgroep Eredienst. 
 
5.2 Inzamelen en beheren van de collectes 
 
Diaconaal geld is geen bezit, maar geld om door te geven. Er is elke zondag een collecte voor 
diaconaal werk in of buiten de gemeente. De opbrengst van de zgn. bestemmings- of 
doorzendcollectes komt volledig ter beschikking van het genoemde doel, volgens het door de A.K. 
goedgekeurde collecterooster. Naast de wekelijkse diensten in de Ichthuskerk, de Buurtkerk en de 
OJK worden de diensten in WZC Hoogwaak, WZC Jeroen en de Willem v.d. Bergh ondersteund. 
 

6. Vermogen en Wilhelminahofje 

 
De erfpacht van de Stichting Wilhelminahofje stelt de Diaconie in staat zich royaal op te stellen t.a.v.  
het Jeugdwerk, Binnen- en Buitenlands diaconaat, 3-jaarlijkse ondersteuning van een project ( tot 1-
1-2017 WEM). Bij de keuze van het 3-jarig project vinden wij het belangrijk, dat de voortrekker(s) van 
het project hier ook enige persoonlijke verbintenis mee hebben en ons persoonlijk nauwgezette 
toelichting kunnen geven over het project en de voortgang daarvan. Dit diverse malen tijdens de 
projectduur.  
 
Om invulling te geven aan onze diaconale boodschap wordt, naast onze plek in de samenleving, 
gebruik gemaakt van de informatie van Kerk in Actie en Project 10 27. Deze worden ook gedeeld 
met de gemeenteleden. 


