
2.3 DIACONAAT 
 

“Diaconaat” betekent “dienst”. Het ambt van diaken is gecreëerd om 
de gemeente voor te gaan in het dienen. Deze diaconale opdracht 
gaat vooral de gemeente als Lichaam van Christus aan. Diakenen zijn 
geen mensen die de gemeente ontheffen van haar diaconale taak. 
Het tegendeel is waar, het eigenlijke werk is aan de gemeente als 
geheel opgedragen. De diakenen zijn degenen die de gemeente 
helpen zich die taak steeds bewust te zijn, vanuit de diaconale 
grondwoorden: Liefde, Gerechtigheid en Bevrijding. Zij zijn van de 
gemeente en voor de gemeente (en voor de wereld). 
 

Het functioneren van de diaconie is gebaseerd op de kerkorde. Tot 
opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is 
aan de diakenen toevertrouwd: 

• De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en 
uitdelen van de liefdegaven. Daarbij gaat het om de verzorging 
van de kerkdiensten (met inbegrip van die waarin het Heilig 
Avondmaal wordt gevierd) maar ook om de Protestantse 
Bezoekdienst, die met name ouderen bezoekt; 

• De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en 
wereld, in casu de individuele zowel als de collectieve zorg voor 
de behoeftigen; 

• De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar 
diaconale roeping (de Werkgroep Boekentafel) en de verzorging 
van de financiële zaken van de gemeente van diaconale aard.  

 

Bij de vervulling van deze taken worden de diakenen bijgestaan door 
de Z.W.O.-commissie. Dit is de afkorting van Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zij richt zich vooral 
op de Ontwikkelingslanden. 

 



De diaconie van de Protestantse Gemeente te Wapenveld heeft ter 
vervulling van haar taken relaties met instanties, groepen e.d. die 
nauw betrokken zijn bij de realisering van de doelstellingen van de 
Diaconie. Genoemd worden de volgende relaties: 

• Met Amnesty International; 
• Het zorgcentrum Viattence (i.c. met verpleeghuis de Wendhorst in 

Heerde); 
• Voorlichting wordt daarnaast gegeven over het Vakantiebureau 

(vakanties voor ouderen en gehandicapten).  

Daarnaast wordt de hulpverlening aan Roemenië, zoals deze reeds 
geruime tijd vanuit de gemeente plaatsvindt, geldelijk ondersteund.  

Zoals eerder opgemerkt is de diaconie met een bezetting van 7 
diakenen voltallig. 

 

In de jaarverslagen van de diaconie, waarmee een begin is gemaakt 
over het verslagjaar 2011, worden deze activiteiten meer diepgaand 
beschreven. Voor een meer precies inzicht in de taakvervulling van 
de diaconie wordt hiernaar verwezen. 

 

Het beleid van de diaconie bestaat uit het zo breed mogelijk 
uitvoeren van de dienst in de wereld. Dit zowel in heinde als in 
verre. Het bezien van de mogelijkheden hiertoe (met inbegrip van 
nieuwe mogelijkheden) beschouwt de diaconie als een constant 
aandachtspunt. 
 


