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Taak 
De taak van de Diaconie is hulp aan de medemens in nood binnen en buiten de geloofsgemeenschap. 
Daarnaast heeft de Diaconie ook taken binnen de kerk. Te denken valt aan het verzorgen van het 
avondmaal en het collecteren bij de wekelijks kerkdiensten. Ook  zal de Diaconie samen met de 
ouderlingen en de pastoraal medewerkers een luisterend oor zijn voor de behoeften van de 
maatschappij en indien nodig steun verlenen. De ouderenzorg, zoals de kerstmaaltijd, het mede 
organiseren van de vakantieweek in het Roosevelthuis, is een taak voor de Diaconie.  Niet alleen de 
noden van de medemens maar ook zal de Diaconie zich in moeten zetten voor het behoud  van een 
leefbare en duurzame aarde. 
 
Middelen 
Om deze taak te vervullen heeft de Diaconie diverse middelen tot haar beschikking. Zo zijn er de 
opbrengsten van de collectes, giften en de opbrengst van het onroerend goed. De inkomsten van het 
onroerend goed zijn veruit het grootst in vergelijking  met de collectes. 
Omdat de inkomsten van het onroerend goed voor de Diaconie van vitaal belang zijn, is het beheer 
van deze een belangrijke taak voor de Diaconie. Zij streeft ernaar te investeren in sociale projecten 
die een sociale opbrengst  leveren. 
Naast liquide middelen op enkele bankrekeningen is de Diaconie eigenaar van het Hospice 
Beukenrode, de aanleunwoningen aan de Verdilaan en de pastorie aan de Anjerlaan 85. 
Bij dit laatse pand valt te vermelden dat deze op afzienbare tijd  zal worden verkocht. 
Wel heeft de Diaconie zich verplicht bij een eventuele aankoop van een nieuwe pastorie de 
Kerkrentmeesters  financieel te ondersteunen door middel van het verstrekken van een lening. 
 
Uitvoering 
Om tot uitvoering te komen van de bovengenoemde taak is het noodzakelijk dat er voldoende 
diakenen zijn. Naast het gebruikelijk werk van de Diaconie, collectedienst, bijwonen van de 
diaconievergadering, verzorgen van het avondmaal, aanwezig zijn  bij de kerkenraadsvergadering en 
diverse taken die minder regelmatig op de agenda staan. 
Te denken valt aan de vertegenwoordiging in het Streekverband  “de Tien”, Raad van Kerken, 
bijeenkomst ten behoeve van de vakantieweek van het Roosevelthuis en overleg met de ouderlingen 
en pastoraal medewerkers over het ‘wel en wee’ binnen de kerkelijke gemeente. 
Naast deze klassieke diaconietaken heeft de Diaconie veel werk aan het beheer van de financiën en 
het onroerend goed. Gezien het feit dat de woningen aan de Verdilaan toe zijn aan revitalisatie en 
het Hospice te kennen heeft gegeven  te willen uitbreiden, vergt dit heel veel (te veel) werk. Dit 
laatste is werk voor deskundigen. 
De Diaconie ziet zich geplaatst voor fikse uitdagingen. Enerzijds is het de bemensing. 
Door het krimpend ledental,  veroorzaakt door vergrijzing, is de vijver waaruit nieuwe diakenen 
komen steeds kleiner en de verwachting is dat dit niet zal verbeteren. Integendeel zelfs. 
Nu bestaat het college uit vijf diakenen. Dit mag/moet niet lager worden, gezien het vele werk dat 
het onroerend goed en financieel beheer met zich meebrengt. 
Het is aan te bevelen dat het onroerend goedbeheer meer op afstand moet worden geplaatst. 
Dit zou het werk aanzienlijk verminderen. Dit beheer zal dan worden uitgevoerd door een bedrijf die 
hiervoor is toegerust. 
 
 
 
 
 



Toekenning  van  geld 
Zoals al jaren het geval is wordt de ‘winst’ van de investeringen en de opbrengst van de collectes  aan 
het eind van het jaar uitgekeerd aan diverse fondsen. Onder winst wordt bedoeld het bedrag dat 
men overhoudt na aftrek van kosten en reserveringen voor het onderhoud van het onroerend goed. 
Het belangrijkste criterium is dat het moet gaan om kleinschalige projecten die dicht bij de mensen 
staan ongeacht geloof of levensbeschouwelijke richting. 
De verdeelsleutel is : ongeveer 30% voor lokale hulp, 30% voor landelijke hulp 40% voor hulp 
wereldwijd. Deze verdeelsleutel is niet strikt, maar zal als globale leidraad dienen. 
 
 
Toekomst 
Op middellange termijn moet er rekening mee worden gehouden dat het niet makkelijk zal zijn 
nieuwe diakenen aan te trekken. 
Voor de taken die er zijn zal er een groepje van vier à vijf diakenen nodig zijn. 
 Om inkomsten uit het onroerend goed op peil te houden is het noodzakelijk dat de woningen aan de 
Verdilaan  van goede kwaliteit zijn en blijven. Ook moet de Diaconie open staan voor planologische 
ontwikkelingen  rond de Verdilaan . Uitvoering van het beheer zowel technisch als financieel dient 
meer op afstand te komen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan dan heeft de Oude Kerk 
Naaldwijk een Diaconie die een gedegen rol speelt in de maatschappij. 
Of zoals is gezegd: “we moeten de hongerigen voeden, de naakten kleden en als er aan de deur 
wordt geklopt dan doen we open”. 
 


