
 
 

Bijlage 2  

 
DIACONAAT 

 

 

Beschrijving 

Er zijn vier ambtsdragers binnen de diaconie. Daarnaast zijn er meerder taakgroepen actief 

onder de verantwoordelijkheid van de vier ambtsdragers.  

 

Taakomschrijving 

Eén ambtsdrager, de voorzitter, heeft zitting in het moderamen (circa 5 keer per jaar) en de 

kerkenraadsvergadering en heeft tevens de coördinatie over een aantal taakgroepen. 

De andere ambtsdragers hebben zitting in de kerkenraadsvergadering wanneer mogelijk en 

hebben de coördinatie over een aantal taakgroepen.  

 

De huidige situatie 

Momenteel zijn er vier diakenen, die om de beurt dienst doen in de erediensten. Zij bezoeken 

de kerkenraadsvergaderingen zover als mogelijk en dragen zorg voor het wel en wee van de 

diaconie.  

 

Visie 

Op de bezinningsdag van de gehele kerkenraad in 2009 hebben we nagedacht over de plaats 

en toekomst van onze gemeente. Hoe willen we als diaconie werkzaam zijn in onze gemeente, 

in onze stad Medemblik en in de wereld om ons heen.  

Het beeld wat de huidige diaconie heeft is duidelijk: 

 Wij willen een gastvrije gemeente zijn. 

 Samen kunnen we werken aan een doel. 

 Hierbij zorgt de diaconie voor de desbetreffende informatie t.a.v. de gemeente tot het 

vervullen van haar diaconale roeping. 

 De kerk is er voor anderen, voor de wereld, gericht op gerechtigheid en vrede. 

 Wij willen ieders gaven inzetten, omzien naar elkaar en vooral helpen waar geen helper is. 

 De financiële status van de diaconie moet gewaarborgd blijven als basis om de benodigde 

hulp te kunnen blijven bieden.  

 

Prioriteiten / activiteiten  

Diverse taken worden ondergebracht in de volgende taakgroepen: 

1. bloemen na de dienst (80 jaar, vanaf 85 jaar jaarlijks) 

2. verjaardagfonds (doel bepalen binnen-/buitenland om het jaar en coördineren 

rondbrengers) (1 persoon)  

3. kaartenmakers (groep)  

4. actie schoenendoos (1 persoon)  

5. sponsorfietstocht Hemelvaartdag (2 personen)  

6. financiële administratie (1 persoon)  

7. secretariaat (1 persoon)  

8. ZWO commissie (geheel zelfstandig, 2 personen)  

  



 
 

Diverse taken worden uitgevoerd door de ambtsdragers:  

1. bijwonen van het moderamen (1 ambtsdrager) 

2. bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen (voor zover mogelijk alle 

ambtsdragers, tenminste 1 persoon) 

3. contact onderhouden met de diverse taakgroepen 

4. collecteren tijdens de eredienst (samen met een vrijwilliger)  

5. informatie verstrekking, zoals collectedoelen  

6. verzorging van het Heilig Avondmaal  

7. steunverzoeken, noodhulp en bijdrage diaconale vakantieweken (wereldwijd, 

nationaal, in eigen stad) afhandelen  

 
Werklplan 

 

 

Omschrijving  Verzorgen Heilig Avondmaal  

Coördinatie dienstdoende ambtsdrager 

Aantal vrijwilligers voor zover mogelijk alle diakenen aanwezig 

Financiën aanschaf brood, wijn en druivensap 

Tijdstip/frequentie 6 keer per jaar  

PR aankondiging in de dienst en in het kerkblad 

 

 

Omschrijving  Steunverzoeken afhandelen en Noodfonds 

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers  

Financiën geen eventueel een eenmalige schenking tot 100 euro en diaconale 

vakantieweken regelen op verzoek (Hieke van der Goot).  

Tijdstip/frequentie twee keer per jaar (in het voorjaar en najaar)  

PR geen 

 

 

Omschrijving Commissie ZWO 

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers Scheltje Mosman, William Geveke 

Financiën eventueel bij extra aanschaf materiaal  

Tijdstip/frequentie gedurende het gehele jaar  

PR eigen PR door de ZWO  

 

 

Omschrijving Financieel beheer van de diaconie  

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers  

Financiën eventueel porto- en kopieerkosten  

Tijdstip/frequentie jaarlijks, rond mei voor de jaarafsluiting 

PR geen  

 

  



 
 

 

 

Omschrijving Secretariaat van de diaconie  

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers  

Financiën eventueel portokosten  

Tijdstip/frequentie gedurende het gehele jaar  

PR geen 

 

 

Omschrijving Bloemen langsbrengen na afloop van de dienst  

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers 12; iedere maand een andere vrijwilliger  

Financiën inpakfolie, begeleidende kaarten 

Tijdstip/frequentie gedurende het gehele jaar  

PR geen (eigen rooster voor de taakgroep)  

 

 

Omschrijving Verjaardagsfonds (coördineren rondbrengers van de kaarten) 

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers groep o.l.v. Wil Mosman 

Financiën geen 

Tijdstip/frequentie jaarlijks, voor het bepalen van het goede doel  

PR geen  

 

 

Omschrijving Fiets Sponsortocht met Hemelvaart  

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers Benno, Gerrit 

Financiën verdubbelen en/of aanvullen van het bedrag, koek en brood 

Tijdstip/frequentie jaarlijks, rond mei 

PR aankondiging in de dienst en in het kerkblad 

 

 

Omschrijving Kaartenmakers  

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers groep o.l.v. mevrouw Klercq  

Financiën eventueel materiaalkosten  

Tijdstip/frequentie gedurende het gehele jaar  

PR geen 

 

 

Omschrijving Actie Schoenendoos 

Coördinatie ambtsdrager 1 

Aantal vrijwilligers Gerda Vlugt 

Financiën geen, eventueel aanvulling in de vervoerskosten. 

Tijdstip/frequentie 1x in het jaar, oktober. 

PR verspreiding van toegezonden PR materialen. 

 


