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Onze visie (uit het beleidsplan van de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout)
De combinatie van woord en daad (horen en handelen) is een van de fundamenten waarop de kerk
staat. Ons geloof bemoedigt ons om onze gedachten en harten te openen en onze
verantwoordelijkheid te nemen in de samenleving. De diaconie treedt nadrukkelijk naar buiten en
geeft de kerk daarmee mede gestalte.
Door zichtbaar te maken hoe wij daadwerkelijk betrokken zijn bij het helpen in verschillende
omstandigheden ontstaat een beter beeld van de kerk die in de wijk, de stad en de wereld actief
werkt aan een betere wereld, waar in navolging van Christus wordt omgezien naar hen die hulp
nodig hebben. Zowel op wijk- als op stadsniveau, waar de diaconieën van de protestantse
wijkgemeenten hun krachten en middelen hebben gebundeld, om zo maximaal te kunnen helpen op
plekken in de stad waar de grootste behoefte bestaat. Het blijft op wijk- en stadniveau belangrijk dat
wij oplettend zijn zodat wij tijdig zien waar hulp nodig is. Evenzeer blijft het van belang dat wij ons als
goede rentmeesters opstellen en de aan de diaconie beschikbaar gestelde gelden effectief inzetten.
-----

Waarom doen we wat we doen?
Van oudsher richten wij ons als diaconie op de materiële en sociale noden van mensen. Daarbij is de
diaconie niet alleen dienend (het Griekse diakonein betekent dienen), maar ook beschermend en
verbindend. Dat betekent: diegenen beschermen die geen bescherming hebben en mensen bij elkaar
brengen. We hebben elkaar immers nodig en kunnen veel van elkaar leren.

Hoe voeren we onze taken uit?
De diaconie van de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout is op vier terreinen actief:
1. Wijkoverstijgend: ondersteuning van projecten buiten de wijk, uitgevoerd door de Protestantse
Diaconie Den Haag;
2. Combinatie Haagse Hout: samenwerking met de diaconie van de Christus Triumfatorkerk;
3. Binnen de wijk richt de diaconie zich op de materiële en sociale noden. Bij materiële noden gaat
het om gemeenteleden, en bij de sociale noden om de hele wijk;
4. Werelddiaconaat: meedenken met en aandacht vragen voor projecten van Kerk in Actie.
De wijkdiaconie voert niet al deze taken zelf uit. Zo worden projecten buiten onze wijk uitgevoerd
door de Protestantse Diaconie Den Haag. Het is dan de taak van de wijkdiaconie om binnen de eigen
gemeente deze projecten bekendheid te geven om draagvlak te creëren en geld in te zamelen. Ook
kan de diaconie binnen de eigen gemeente initiatieven van derden met een diaconaal karakter
financieel ondersteunen.
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Wat doen we in 2018-2019?
1. Wijkoverstijgend
De diaconie ondersteunt projecten in Den Haag, onder meer door geld en goederen in te zamelen.
Een voorbeeld hiervan zijn de vakantietassen voor kinderen die een extraatje nodig hebben.
Daarnaast is er ieder jaar in het najaar de voedselbankactie, waarbij in de weken voorafgaand aan de
dankdienst voor gewas en arbeid houdbare artikelen voor de voedselbank in Den Haag worden
ingezameld (zie ook onder ‘Combinatie Haagse Hout’).
De komende tijd legt de diaconie de focus op ondersteuning van een specifiek project: de
Paardenberg, een buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal en gevestigd in de Julianakerk. In de
Paardenberg staat omgang met elkaar centraal. De Paardenberg organiseert een groot aantal
activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen, zoals computerlessen, de creamiddag,
yoga, schilderles, fietsles, maaltijden, naailes en brei- en borduurles. De ondersteuning van dit
project geschiedt in overleg met STEK.
2. Combinatie Haagse Hout
De wijkdiaconieën van de CTK en de DZK steunen projecten in Georgië en Moldavië ter
ondersteuning en bescherming van eenzame ouderen. Dit gebeurt door hen te voorzien van
medicijnen, gezond voedsel en sanitaire voorzieningen, en door maatschappelijk werkers de ouderen
te laten bezoeken. Om geld in te zamelen voor de projecten in Georgië en Moldavië organiseren de
wijkdiaconieën samen een aantal activiteiten in het teken van deze projecten.
In het najaar van 2018 organiseren de wijkdiaconieën van de CTK en de DZK voor het eerst een
gezamenlijke dankdienst in combinatie met een voedselbankactie.
3. Binnen de wijk
Binnen de wijk ontplooit de wijkdiaconie zowel activiteiten binnen als buiten de wijkgemeente. In de
wijkgemeente zorgt de diaconie voor:
• de wekelijkse bloemengroet vanuit de kerkdienst;
• de auto-rijdienst voor hen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen;
• de organisatie van een ‘zomerochtend’ voor mensen die thuis zijn tijdens de zomervakantie;
• een- of tweemaal per jaar een high tea;
• incidentele financiële ondersteuning in het kader van (stille) armoede in de wijk; incidentele
financiële ondersteuning van statushouders; de diaconaal werker coördineert de vrijwilligers
van het maatjesproject;
• de ondersteuning van initiatieven van derden met een diaconaal karakter, zoals de koffie
met de koster, de aansluitende workshops en de seizoenslunches.
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Voor de verbinding met de wijk
• zal de diaconie geregeld het Repaircafé uitnodigen, indien mogelijk op het kerkplein en
anders in de kapel;
• organiseert de diaconie activiteiten waarbij alle wijkbewoners welkom zijn en waarbij
iedereen wordt uitgenodigd vrienden mee te nemen, bijvoorbeeld op Startzondag.
4. Werelddiaconaat
Sinds het voorjaar van 2018 is de ZWO-commissie ingekwartierd bij de diaconie. Dit betekent dat de
diaconie meedenkt in projecten van Kerk in Actie (KiA) en aanwezig is op bijeenkomsten die in
samenwerking met KiA worden georganiseerd. Ook vraagt de diaconie aandacht voor de projecten
van KiA in Onderweg en in kerkdiensten.
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