Werkplan Diaconie
Onze visie
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.
Voor de nabije toekomst
De wijkdiaconie wil de betrokkenheid bij de activiteiten via de centrale diaconie [door Stek]
vergroten. Deze activiteiten zijn immers nadrukkelijk onderdeel van ons kerkelijk handelen.
Betrokkenheid geeft meer inhoud en bevestigt het beeld van een betrokken kerk, in de samenleving.
Omgekeerd is het van belang om Stek meer aandacht te laten geven aan onze wijkgemeente, zodat
wij delen in bestaande kennis en ideeën. Verder wil de wijkdiaconie de contacten met de Oranje
Nassau School aanhalen, o.a. door een rol te krijgen bij de inzet van de zendingspot. Onze diaconaal
werker kan, binnen de beperkt beschikbare uren, op al deze gebieden inhoudelijke deeltaken
uitvoeren en een rol vervullen in de lokale vertegenwoordiging van de kerk in diverse sociale wijk
overleggen. Bovenal heeft de diaconaal werker tot taak om nieuwe verbindingen te leggen tussen
kerk en wijk door het initiëren of organiseren van aansprekende activiteiten met betekenis, die
passen bij het karakter van de kerk en mensen in beweging brengen. Aandacht trekken door mensen
positief te verwonderen!'

