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A. Opdracht en samenstelling Classicale Diaconale Commissie 
 

A1. Instructie 
De classis 's-Gravenhage heeft in haar instructie van 15-10-1980, aangevuld met het amendement 
van 25-10-1990, de taak van de Classicale Diaconale Commissie (CDC) als volgt geformuleerd: 
 
"Tot de taak van de commissie behoort onder andere: 
 

a. Het zich bezinnen op diaconale en maatschappelijke aangelegenheden en het 
onderhouden van contacten met Deputaten Diaconaat; 

b. Het inventariseren van de diaconale en maatschappelijke aangelegenheden in al hun 
vormen binnen de classiskerken; 

c. Het stimuleren en organiseren van contacten tussen diaconieën onderling; 
d. Het onderhouden van contacten met alle plaatselijke diaconieën en het jaarlijks begeleiden 

van de organisatie van een Classicale Diaconale Vergadering (sinds 2015, en verder te 
noemen ‘CDV’) waarbij alle diaconieën zijn vertegenwoordigd; 

e. Het rapporteren aan elke CDV over hun werk ten deze en het eventueel doen van 
voorstellen aan deze Vergadering met betrekking tot hun opdracht." 

 
A2. Samenstelling 
De CDC bestaat uit minimaal 5 personen. Bij een vacature wordt door de CDC zelf een broeder of 
een zuster met de vereiste kwaliteiten aangezocht, rekening houdend met een zo evenwichtig 
mogelijke verdeling van de leden over de classisgemeenten. Daartoe zullen de gemeenten 
beurtelings worden benaderd. 
Deze broeder of zuster wordt op voordracht van de CDC benoemd door de classis, voor een 
periode van in principe 2 x 3 jaar met een uitloop van nog eens 3 jaar in bijzondere omstandighe-
den. 
Binnen de CDC zal de verdeling van taken als voorzitter, secretaris (eventueel verdeeld over twee 
personen), websitebeheerder, penningmeester en beleid onderling worden vastgesteld. 
 

B. Visie 
De CDC heeft zich bezonnen op diaconaat, de diaconale gemeente en de plaats van de diaken 
daarin. Vanuit deze bezinning, mede op grond van het rapport ‘Diaconaat 2020’, is het volgende 
geformuleerd: 
 
B1. Diaconaat is dienst vanuit Christus (diakonia) en als zodanig één van de pijlers onder de 
gemeente. Zij mag de liefde van Christus zichtbaar maken door dienstbetoon in velerlei vormen. 
Jakobus schrijft: “het geloof zonder de werken is dood”. Diaconaat geeft het geloof handen en 
voeten en maakt het levend! Zonder diaconaat zijn onze woorden leeg en is onze missionaire 
roeping vruchteloos. 
 
B2. In de diaconale gemeente is volop ruimte voor diaconaat in al zijn vormen. In onderling 
dienstbetoon naar de eigen broeders en zusters, en zeker ook buiten de eigen kring in het geheel 
van de samenleving. De gemeente als geheel heeft haar roeping van Godswege te verstaan en 
ernaar te handelen. 
 
B3. De diaken heeft een stimulerende, coördinerende en leidende taak binnen het diaconaat. De 
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diaken is geroepen het goede voorbeeld te geven, maar in bijzonder geroepen om de gehele 
gemeente op te wekken en te stimuleren haar diaconale roeping te vervullen. De diaken vervult 
zijn taak in en vanuit de eredienst en heeft ook een diaconale en bestuurlijke taak op de meerdere 
vergadering van het kerkverband. 
 

C. Probleemsignalering en analyse 
De CDC heeft uit de destijds afgelegde bezoeken aan diaconieën en de regelmatige bijeenkomsten 
met de diakenen (waaronder de CDV) het volgende afgeleid aan zaken die onze aandacht 
verdienen. We onderscheiden hierbij de volgende zaken: 
 
a. De diakenen doen met veel liefde en inzet hun werk. Beleid en visie komen echter niet altijd 

voldoende tot ontwikkeling. Daardoor is de rol van de diaken in de eredienst veelal beperkt tot 
het collecteren en dit vraagt om voortdurende bezinning. Ook is er in een aantal gevallen geen 
duidelijke taakomschrijving. Dit bemoeilijkt het functioneren van de diaken en belemmert de 
voortgang van het diaconale werk. Het inwerken van nieuwe diakenen is sterk verbeterd maar 
verdient blijvende aandacht. Een gestructureerde overdracht komt de continuïteit ten goede 
en voorkomt tijdverlies in het begin van de ambtsperiode.  

b. Niet altijd krijgen de diakenen op de kerkenraadsvergaderingen voldoende de mogelijkheid om 
verantwoording af te leggen van hun beleid, wat volgens artikel 25 van de kerkorde wel 
noodzakelijk is.   

c. De diakenen vinden het over het algemeen een moeilijke opgave om de gemeente te 
informeren over diaconale zaken. Daardoor blijven de gemeenteleden vaak verstoken van 
noodzakelijke informatie over en de oproep tot diaconaat. 

d. De stimulerende en toerustende aspecten van diaconale huisbezoeken worden nog niet in alle 
gemeenten gebruikt. Gelukkig is het zo dat steeds meer gemeenteleden worden betrokken bij 
het diaconaat. De zusterkringen/wijkbezoekers vervullen daarin een wezenlijke rol. Juist 
daarom moet er aandacht worden besteed aan een goede  communicatie tussen 
zusterkring/wijkbezoekers en diaconie. Met name de jongeren worden nog onvoldoende 
betrokken bij het diaconaat en derhalve verdient het jeugddiaconaat extra aandacht. 

e. De contacten tussen diaconieën en tussen de diakenen onderling zijn belangrijk voor de 
uitwisseling van ervaringen. Tijdens de CDV  en toerustingsavonden blijkt de behoefte daaraan 
in sterke mate.  

f. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, in 2007) heeft de 
overheid  zich meer en meer teruggetrokken en  wordt de verantwoordelijkheid voor het 
sociaal welzijn en de cohesie in de samenleving meer en meer bij de burger en de kerken 
gelegd. De rol die kerken daarin van oudsher hebben gehad wordt (min of meer) weer 
teruggegeven, en het zoeken naar de juiste houding in dezen ten aanzien van de overheid 
vraagt om nadere bezinning. Samenwerking met andere plaatselijke diaconieën is veelal een 
‘must’ geworden en ook die relatie kan vragen om nadere bezinning. 

g. Vanaf 2015 heeft de decentralisatie van de zorg zijn beslag gekregen, waarbij de gemeenten 
extra verantwoordelijkheden hebben gekregen op het gebied van AWBZ (WMO), jeugdzorg en 
WSW/WAjong. Dit alles tezamen gepaard gaande met een forse bezuiniging, zorgt ervoor  dat 
zorgtaken meer en meer bij de naaste familiekring zijn neergelegd, waarmee de druk op het 
actieve deel van de bevolking sterk is toegenomen. 

h. Een vrij algemeen probleem is het beperkte diaconaal vermogen dat de diaconieën ter 
beschikking staat. Bij grotere problemen is dit vermogen vrijwel nooit toereikend. Een stukje 
bezinning is dan ook nodig; moeten we reserves opbouwen of er juist voor kiezen om 
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diaconaal geld zoveel mogelijk direct te besteden? Mede gelet op het voorgaande over de 
WMO kan het steeds vaker voorkomen dat ook mensen van buiten de gemeente een beroep 
doen op de diaconale ondersteuning. Hoe daarmee om te gaan wordt als lastig ervaren. 
 

D. Doelstellingen 
De CDC heeft als taak de diaconieën, de diakenen en de diaconaal betrokkenen in de gemeenten 
van de Classis ’s-Gravenhage te ondersteunen in de uitvoering van hun diaconale roeping en taak.  
Zij doet dit met het oog op de eigen gemeente, de plaatselijke en landelijke samenleving en de 
wereld. Anders gezegd: diaconaat naar binnen en diaconaat naar buiten. 
 
Voor de subdoelstellingen onder D1 en D2 zal de CDC  zorgdragen voor interne bezinning op 
nieuwe onderwerpen, zodat zij in staat is om hierin anderen toe te rusten. Waar nodig zal kennis 
en expertise van derden gezocht worden. 
 
D1. Diaconaat naar binnen 
Ten aanzien van de ondersteuning met het oog op de eigen gemeente (dus ‘naar binnen’) worden 
de volgende subdoelstellingen onderscheiden: 
 
Ten aanzien van de eredienst: 

 Toerusting van de diaconieën in de doordenking van de plaats van het diaconaat en de diaken 
in de eredienst. 

 
Ten aanzien van de diakenen: 

 Toerusting van diaconieën in het ontwikkelen van beleid en visie en de communicatie daarvan 
naar de kerkenraad en de gemeente; 

 Toerusting van de diaconieën in het opstellen van taakomschrijvingen voor diakenen; 

 Toerusting van de diaconieën in het inwerken van nieuwe diakenen, aandacht voor goede 
overdracht; 

 Toerusting van diakenen in een beter functioneren op kerkelijke vergaderingen; 

 Toerusting van diakenen in het afleggen van diaconale huisbezoeken; 

 Toerusting van diakenen in het belang van goed functionerende wijken, voor het ‘oog voor 
elkaar’; 

 Toerusting van diakenen op interne hulp (eenzaamheid, schulden, zorg, vermindering 
toeslagen en uitkeringen, werkloosheid) i.v.m. veranderende samenleving; 

 Toerusting van diakenen in het toerusten en diaconaal bewust maken van de gemeente; 

 Stimuleren van contacten tussen diakenen en diaconieën van verschillende classisgemeenten; 

 Toerusting van diaconieën in het betrekken van jongeren bij het diaconaat in de gemeente. 
 
Ten aanzien van de diaconaal betrokkenen: 

 Toerusting van de diaconieën en diaconaal betrokkenen in het inwerken van diaconaal 
betrokkenen; 

 Toerusting van de diaconieën en diaconaal betrokkenen in het opstellen van 
taakomschrijvingen voor diaconaal betrokkenen; 

 Toerusting van diaconieën en zusterkringen/wijkbezoekers in het opstellen van beleid van 
zusterkringen/wijkbezoekers; 

 Toerusting van diaconieën en zusterkringen/wijkbezoekers in een betere communicatie met de 
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zusterkringen/wijkbezoekers. 
 
 
D2. Diaconaat naar buiten 
Ten aanzien van de ondersteuning met het oog op de plaatselijke en landelijke samenleving 
worden de volgende subdoelstellingen onderscheiden: 
 

 Inventariseren van maatschappelijke aangelegenheden op plaatselijk en landelijk niveau, 
waaronder: 

o Aandacht voor vluchtelingen 
o Aandacht voor gevangenen 

 Voorlichting aan diaconieën en diaconaal betrokkenen over maatschappelijke ontwikkelingen 
(met name rondom de WMO); 

 Toerusting van diakenen op hulp naar buiten (eenzaamheid, schulden, zorg, vermindering 
toeslagen en uitkeringen, werkloosheid) i.v.m. veranderende samenleving; 

 Stimuleren van contacten tussen diaconieën aangaande plaatselijke diaconale initiatieven; 

 Stimuleren van samenwerking met andere kerken en overheden; 

 Aandacht voor het giftenbeleid aan derden. 
 
Ten aanzien van de ondersteuning met het oog op de wereld worden de volgende 
subdoelstellingen onderscheiden: 

 Inventariseren van maatschappelijke aangelegenheden wereldwijd; 

 Voorlichting aan diaconieën over maatschappelijke ontwikkelingen wereldwijd; 

 Stimuleren van contacten tussen diaconieën aangaande initiatieven op het gebied van 
werelddiaconaat. 

 
 

E. Aanpak CDC   
 
E1. Teneinde de onder D. genoemde doelstellingen te kunnen bereiken, worden middelen 
gebruikt. De belangrijkste middelen die de CDC ter hand staan zijn:  
 

 Bezoek aan diaconieën 

 Organiseren van classicale bijeenkomsten voor diakenen en/of diaconaal betrokkenen 

 Eigen pagina’s op de CDC-portal van www.cgk.nl actueel houden 

 Relevante informatie uit de kerken en samenleving via de website beschikbaar maken 

 Helpen en adviseren van diaconieën op aanvraag van een diaconie 

 Organiseren van de CDV (elk najaar) 
 

E2. Het bezoek aan diaconieën ter plaatse is destijds zeer zinvol gebleken. Inmiddels heeft de CDV 
een belangrijk deel van de functie van deze bezoeken overgenomen, namelijk de inventarisatie 
van plaatselijke noden die er leven en op welke punten bredere toerusting gewenst is. 
Het voorgaande neemt niet weg dat een bezoek aan een diaconie desgevraagd kan plaatsvinden. 
 
E3. Het organiseren van classicale bijeenkomsten is een goed middel gebleken om diakenen en 
diaconaal betrokkenen toe te rusten. Door de aanwezigen worden deze avonden doorgaans 
positief gewaardeerd. Het blijft voor de CDC dan ook het streven om jaarlijks één 

http://www.cgk.nl/
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toerustingsavond voor nieuwe en zittende diakenen en één toerustingsavond voor diakenen en 
diaconaal betrokkenen te organiseren. 
De toerustingsavond specifiek voor nieuwe en zittende diakenen, waarop het diaconaat in relatie 
tot het ambt centraal staat, zal jaarlijks in het najaar worden aangeboden, maar afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen zal dit eventueel eens in de twee jaar plaatsvinden. De toerustingsavond 
in het voorjaar gaat over een (actueel) diaconaal thema. 
 
E4. Jarenlang is er door de CDC met enige regelmaat een nieuwsbrief uitgegeven. Inmiddels al 
weer geruime tijd worden vanuit het Diaconaal Bureau nieuwsbrieven direct aan alle gemeenten 
toegestuurd en heeft de CDC daarin geen bijzondere rol meer. Om binnen de classis ook specifieke 
informatie te kunnen aanbieden is ervoor gekozen om een eigen website op te zetten, en die 
gaandeweg verder uit te bouwen. Hierop kan alle informatie over komende activiteiten van de 
CDC worden gevonden, maar ook alle verslagen van toerustingsavonden die geweest zijn. Het 
medium is ook bedoeld om elkaar gemakkelijker te informeren over ontwikkelingen in kerk en 
samenleving en tevens kunnen plaatselijke initiatieven meer voor het voetlicht gebracht worden. 
 
E5. De CDC kan, indien een diaconie er behoefte aan heeft, deze diaconie helpen en adviseren bij: 
 

 Het maken van een beleidsplan 

 Het maken van taakomschrijvingen 

 Het informeren van de gemeente over diaconaat 

 Het inhoud geven aan diaconaal huisbezoek 

 Het betrekken van jongeren bij het diaconaat 
 
Ook kan de CDC bij specifieke problemen op het diaconale vlak adviseren of doorverwijzen naar 
personen of instanties die ter zake kundig zijn. 
 
E6. Inventarisatie van maatschappelijke ontwikkelingen en noden in de plaatselijke, landelijke en 
wereldsamenleving welke diaconale betekenis hebben, kunnen plaatsvinden via de eigen website, 
tijdens toerustingsavonden en vooral bij de CDV. 
 

E7. Naast de taken die direct aan de doelstellingen kunnen worden gerelateerd, heeft de CDC ook 
een aantal vaste taken die alle doelstellingen dienen en meer ondersteunend van aard zijn: 

a. De jaarlijkse verslaggeving aan de CDV. 
b. Het onderhouden van contacten met Deputaten Diaconaat, andere CDC’s en de Diaconaal 

Consulent. 
 

F. Prioritering en Werkplan 
 
F1. Prioritering 
De looptijd van dit beleidsplan is tot 2020. Omdat een juiste prioriteitstelling over deze gehele 
periode op dit moment niet overzien kan worden, wordt per jaar een prioriteitstelling bepaald en 
vastgelegd in het werkplan. Dit plan wordt jaarlijks aan de CDV (voorafgaand aan het betreffende 
jaar) ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Er kunnen zich tussentijds ontwikkelingen voordoen die om herziening van de prioriteiten vraagt. 
Bij de eerstkomende CDV zal dan ter goedkeuring een herzien voorstel worden voorgelegd. 
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F2. Werkplan 
Het werkplan (reeds goedgekeurd door de CDV) voor 2016 ziet er als volgt uit: 

 Er wordt een toerustingsavond voor diakenen en diaconaal betrokkenen georganiseerd 
(voorjaar 2016), waarbij het onderwerp zal worden gekozen op basis van de CDV (november 
2015). 

 Er wordt een toerustingsavond voor nieuwe en zittende diakenen georganiseerd (september 
2016). 

 Er wordt een  CDV georganiseerd (november 2016). De diaconieën die verantwoordelijk zijn 
voor de organisatie van de komende CDV zullen daarin worden bijgestaan door de CDC. 

 De CDC zal blijvende aandacht houden voor de speerpunten uit de actualiteit:  decentralisatie, 
participatiemaatschappij, jeugddiaconaat, vluchtelingenopvang en stille armoede. 

 De website zal verder worden ontwikkeld als informatiebron voor diaconale onderwerpen en 
activiteiten binnen de classis. 

 Er wordt advies gegeven of een bezoek gebracht aan diaconieën die hierom vragen. 

 Er wordt een nieuw beleidsplan uitgewerkt en op de CDV (november 2016) gepresenteerd. 

 Er worden tenminste 4 werkvergaderingen belegd als CDC. 
 
 
 

Bijlagen: 
 

 Regeling CDV met reglement CDV en draaiboek organisatie. 

 Regeling (rooster)  vacaturevervulling CDC. 

 Draaiboek organisatie en PR toerustingsavonden. 

 Link naar rapport “Help” (Diaconaat 2020) 
 
 


