
Opening Diaconaal Bureau
Vrijdag 14 september 2018

Oosterkerk Haarlem



Programma

• Wat is onze missie?

• Welke kerken vormen de Diaconie 
van de Protestantse Gemeente te 
Haarlem?

• Wat is de rol van de diaken?

• Wat wist u nog niet van de 
Diaconie?

• Wat doen wij?
• Lokaal

• Regionaal / landelijk

• Wereldwijd

• Wat is de nieuwe werkwijze?
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Wat is de missie van de Diaconie?

• De missie is om namens die 
Protestantse Gemeente op vele 
terreinen in de samenleving actief te 
zijn in de stad, om gerechtigheid en 
barmhartigheid te bevorderen.

• Om dat te bereiken staat de Diaconie 
open voor signalen uit de 
samenleving die de Diaconie 
opmerkzaam maakt op mensen of 
groepen mensen die niet tot hun 
recht komen. 

• De Diaconie probeert handen en 
voeten te geven aan de diaconale 
opdracht en daarbij zoveel mogelijk 
gemeenteleden te betrekken.
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Welke kerken vormen de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te Haarlem? 

• De Grote of St.-Bavokerk / de Nieuwe Kerk in Centrum

• De Ontmoetingskerk in Schalkwijk

• De Oosterkerk in Haarlem Oost
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Wat is de rol van de diaken?

• De diaken werkt mee aan de 
voorbeden

• De diaken geeft aan welke diaconale 
noden aandacht nodig hebben en 
voor welke hoopvolle initiatieven de 
gemeente kan danken

• De diaken zamelt tijdens de collecte 
geld in

• De diaken vraagt om betrokkenheid 
bij het diaconale werk

• De diaken verzorgt het Heilig 
Avondmaal

• De diakenen maken met elkaar 
diaconaal beleid

• Diakenen vormen samen het College 
van Diakenen
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Heidag 2018
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• Waarom ben je een diaken?
• Wat voor type diaken ben je: helper, 

bruggenbouwer, aanklager of aanjager?
• Hoe ga je als diaken met hulpvragen om?
• Hoe je als kerk een “Zorgzame Kerk” worden?
• Hoe bel je aan bij een buurtonderzoek?



Heidag 2018
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Samen eten



Heidag 2018
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Diakenen uit alle wijken waren vertegenwoordigd



Wat is de rol van de diaken?

• De diaken is een bemiddelaar, die 
maatschappelijke nood en 
onrechtvaardige situaties aan de 
orde stelt in de kerkelijke gemeente.

• Hij of zij vraagt geld, tijd, 
betrokkenheid, gebed en inzet van 
de gemeenteleden. Diakenen kiezen 
voor een rol die bij hen past. Binnen 
de diaconie spreken zij af wie welke 
taak op zich neemt.

• Diakenen vervullen de rol van:

• Bruggenbouwer

• Helper

• Aanjager

• Aanklager
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Wat wist u nog niet van de Diaconie?

• De Diaconie heeft afgevaardigden in:
• Raad van Toezicht KennemerHart

• Steunfonds Cliënten KennemerHart

• Raad van Toezicht Stichting Fonds 
Urgente Noden Haarlem

• Stichting Coelombie

• Bestuur Stem in de Stad

• Beleidsgroep SchuldHulpMaatje Haarlem

• Bestuur Vrouwe- en Antonie Gasthuys
Hofje

• Het College van Diakenen is sinds 1577 
in Haarlem werkzaam

• De Diaconie heeft een eigen 
werkgelegenheidsfonds
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Wat doet de Diaconie?

• afgelopen jaar is een bedrag van 440 duizend euro besteed 
aan goede doelen

11

lokaal regionaal / landelijk wereldwijd

33% 33%

33%

Verdeling:



Wat doet de Diaconie lokaal?

• ondersteuning van organisaties zoals:
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Broodbank Grote of St.-Bavokerk  



Lokale activiteiten: vakantietas
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Meer dan 100 vakantietassen uitgedeeld in de 3 wijken



Donatie 2017 aan Fonds Urgente Noden (FUN)
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Donatie 2018 aan Het Open Huis / Ontmoeting
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In de Woord & Daad 
kringloopwinkel in 
Winkelcentrum Schalkwijk 
hebben ze de mogelijkheid
om cliënten een werkplek
aan te bieden.

Met de bijdrage van de 
Diaconie is een activerings-
medewerker aangenomen
die deze cliënten in de kring-
loopwinkel gaat begeleiden.



Donatie 2018 aan Scouting Regio Haarlem
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Donatie 2017 van € 5.000,- aan
Stichting Vrienden van Zorgboerderij

De Straalhoeve in Vijfhuizen

17



Lokale activiteiten in Centrum
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Broodbank Grote of St.-Bavokerk 



Lokale activiteiten in Oost
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Kookworkshop Bakkie in de buurt



Lokale activiteiten in Oost
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Sponsorwandeltocht naar het Hofje



Lokale activiteiten in Oost: Het Zakgeldproject
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Lokale activiteiten in Schalkwijk
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Godley PlaySchalkwijk ontmoet Religie Schalkwijk aan  Zee



Wat doet de Diaconie regionaal / landelijk?

• ondersteuning van organisaties zoals:
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Donatie 2018 aan Stichting Holy Days
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Bijdrage voor de organisatie van de vakantieweek voor senioren



Wat doet de Diaconie wereldwijd?

• ondersteuning van organisaties zoals:
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Stichting Berekum SAVE

African Divine Church

Stichting De Brug



Wat doet de Diaconie wereldwijd?

• financiële ondersteuning aan gebieden getroffen door natuurrampen:
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aardbeving op Lombok orkaan op Irma St. Maarten oorlog in Syrië



Wat doet de Diaconie in Ghana?

Donatie van € 35.000,- aan Stichting Berekum

• Uitbouw kraamkliniek
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Stichting

Berekum



Wat doet de Diaconie in Cambodja?

Donatie van € 20.000,- aan Stichting de Brug

• 15 dorpshuizen

• waterfilters voor 35 gezinnen
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Wat doet de Diaconie in Zuid-Afrika?

Donatie van € 10.000,- aan RuRESA / CanSA

• opleiding van verpleegkundigen

• reparatie van rolstoelen
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Wat doet de Diaconie in Zuid-Afrika?
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Wat doet de Diaconie in Malawi?

Donatie van € 50.433,- aan Kidshare

• Ondersteuning bouw kindcentra
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Wat doet de Diaconie in Indonesië?

Donatie van € 10.000,- aan Stichting Pikulan,

BKIA 'Pancasila' in Baturetno

• Ondersteuning kraamkliniek en Eerste Hulp-post
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Wat is de nieuwe werkwijze van de Diaconie?

• Meer via hulpverleningsorganisaties, 
zoals het maatschappelijk werk, 
ondersteuning te bieden aan 
personen die in financiële nood 
zitten

• Het diaconaal bureau hoeft niet 
opnieuw de aanvraag te 
onderzoeken, maar weet dat het 
maatschappelijk werk dat al heeft 
gedaan

• Op deze wijze functioneert het 
diaconaal bureau meer als 
tweedelijns instelling

• Wijkdiakenen worden wel op de 
hoogte gebracht
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Wie werken op het Diaconaal Bureau?

• Algemeen secretaris (18 uren per week - 0,5 fte)

• Diaconaal werker (24 uren per week - 0,66 fte)

• Boekhouder (op zzp basis)

• College van Diakenen bestaat uit 6 personen

• Uit elke wijk zijn twee diaken vertegenwoordigd

• Het moderamen / dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, 
penningmeester en algemeen secretaris
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Voor de verbouwing…
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Laat u verrassen…

36



Bezoek onze vernieuwde site
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diaconiehaarlem.nl


