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INLEIDING  

Wij laten u als Diaconie kennis maken met ons jaarplan voor 2022. We hebben dit opgesteld aan de hand van het beleidsplan 

“Van mensen, voor mensen” (2021-2026), zodat u weet wat u dit jaar vanuit de Diaconie onder meer aan activiteiten kunt 

verwachten.  

ACTIVITEITEN 

Avondmaal 

De data voor het Avondmaal zijn: 30 januari, 14 april (witte donderdag), 12 juni, 21 augustus, 30 oktober en 11 december. 

Voorbereiden van het avondmaal in een tijd waar wij moeten leren omgaan met de risico’s van Corona en andere besmettelijke 

ziekten. In de zondagsbrief en het mededelingenblad zal vooraf de vorm van het avondmaal gepubliceerd worden. Tevens zal 

een collegelid van de Diaconie, een week eerder in de dienst, de nodiging van het avondmaal uitspreken.  

 

Biddag 

De biddag voor gewas en arbeid is op woensdag 9 maart en wordt in onze kerk gehouden op zondag 13 maart. In de kerk staat 

tijdens het bidden voor gewas en arbeid een toepasselijk bloemstuk. 

 

Dankdag 

De dankdag voor gewas en arbeid is op woensdag 2 november en wordt gevierd op zondag 6 november. De senioren krijgen 

rond de Dankdag een attentie wat persoonlijk thuis bezorgd wordt door vrijwilligers van onze kerk.  

 

Dagboekjes 

De senioren krijgen in de maand december een Bijbels dagboekje welke persoonlijk bezorgd wordt door vrijwilligers van onze 

kerk. Wat een zegen kan een goed dagboek zijn! Iedere dag even een moment alleen met God. Veel mensen merken dat 

het structuur geeft aan hun stille tijd, hun 'verborgen omgang' met God.  

 

Participatie Diaconaal Platform Lansingerland 

Het College van Diakenen participeert in het Diaconaal Platform Lansingerland en is door die deelname ook betrokken bij het 
WMO-overleg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Lansingerland. Het Diaconaal Platform gedraagt zich als 
criticaster op het beleid van de gemeente Lansingerland en helpt waar ambtelijke molens te traag zijn.  

Gezamenlijke Diaconieën Bleiswijk 
Onze Diaconie neemt actief deel aan het overleg van de gezamenlijke Diaconieën Bleiswijk en aldaar besloten projecten. Jaarlijks 
geven de gezamenlijke Diaconieën van de kerken waardebonnen voor de supermarkten in de kerstperiode. Deze bonnen gaan 
naar gezinnen in Bleiswijk. Elke 2 jaar wordt een gezamenlijke (collecte) doel afgesproken.  
 

Selectie van Diaconale doelen voor collectes 
In de maand september wordt het jaarlijkse Collecte rooster opgesteld voor het volgende jaar. Iedere week wordt op de 
zondagsbrief, beamer en mogelijk mededelingenblad het collecte doel gepubliceerd met zoveel mogelijk achtergrondinformatie. 
Eén keer per maand wordt transparant verantwoording afgelegd over ingekomen gelden en afdrachten, in zowel de 
zondagsbrief als het mededelingenblad. 
 

Het fonds “Omzien naar elkaar” en het Verjaardagsfonds 
Wekelijks bezorgen vaste wijkleden onder de bezielende leiding van het Kerkelijk bureau een verjaardagskaart naar jarige 
kerkleden.  
 

Diaconale groet 
Gemeenteleden met persoonlijke gebeurtenissen, zoals ziekte, huwelijk, geboorte, overlijden enz. krijgen een mooie kaart, 
verzorgd door een Diaconale vrijwilliger. 
 

Inzamelacties t.b.v. mensen in armoede 
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In de maanden oktober / november wordt actief geparticipeerd bij het inzamelen voor de kledingbank of de voedselbank of het 
Rode Kruis of het Leger des Heils of een ander goede doelen instelling. Het gaat hier om inzamelingen van goederen. Het 
inzameldoel voor 2022 wordt in september bekendgemaakt en gepubliceerd. 
 

Ondersteuning aan Schuldhulpmaatje 
Als je in de schulden zit, heb je van iemand hulp nodig die in je geloofd. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de 
slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Daarvoor zijn de Schuldhulpmaatjes. Jaarlijks wordt twee maal 

gecollecteerd  als bijdrage voor de opleidingskosten van de Schuldhulpmaatjes. 
 
Wereldontbijt ZWO 
Op 20 maart organiseert ZWO het wereldontbijt. Het College van Diakenen verleent daarbij hand- en spandiensten. 

 
Vervoer van en naar de Kerk 

Mensen kunnen bij de coördinator ouderenvervoer aangeven dat zij vervoer naar de kerk wensen. De coördinator benaderd 
gemeenteleden met het verzoek om hieraan deel te nemen. Door een grote groep mensen wordt hierop positief gereageerd 
zodat de last goed verdeeld wordt. 
 

Oproep tot het zien van de noden in Bleiswijk 

Mocht u in uw omgeving geluiden opvangen van noden van uw medemens, denkt u dan ook aan ons. Wellicht kunnen wij 

helpen. 

Organisatorische activiteiten 

Werven leden voor het College van Diakenen en werken aan een toekomstbestendige Diaconie 
Het aantal leden van het College van Diakenen is ondermaats. Thans 4 leden, met een vacature voor een voorzitter. Verder 

bestaan de leden uit volwassenen en senioren. Gemist wordt een jongvolwassenen. Een minimale bezetting van 6 collegeleden 

is gezien het aantal taken en de continuïteit vereist.  

 

Onderzoek naar inzet van “wijkdiaken” 

Het College van Diakenen vindt de band met de mensen binnen Bleiswijk van groot belang. Door de aandacht te richten op de 

problemen en noden van Bleiswijk wordt de band tussen de kerk Open Hof versterkt en wordt de zichtbaarheid van de kerk c.q. 

de Diaconie vergroot. Het functioneren binnen lokale netwerken is van groot belang om te weten wat de problemen en noden 

zijn. Het College start in het 1e kwartaal een onderzoek op welke wijze met “wijkdiaken” gewerkt kan worden. Wijkdiaken zijn 

ambtsdragers of taakdragers die al als taak hebben midden in de maatschappij te staan en ook op bezoek gaan binnen de wijken 

van Bleiswijk.  

 

Duurzaamheid in het diaconale werk 

Zorg voor de schepping, zorg voor het klimaat, zorg voor eigen huishouden, zorg voor ieders handelen. 

De klimaatcrisis raakt armen het meest, dichtbij en ver weg. Dat vraagt om betrokkenheid van diakenen bij duurzaamheid. 

“In Genesis 2 vers 15 krijgen mensen de opdracht de schepping te bewerken en te bewaren. Calvijn zegt in zijn commentaar op 

deze passage: ‘Ga zo met de aarde om, dat je haar op zijn minst even goed, en liever beter, aan een volgend geslacht nalaat dan 

jij haar ontvangen hebt’. 

 

Onderzoek naar de maatregelen die getroffen moeten worden om een “Groene Kerk” te worden. 

 

In het 1e kwartaal wordt een werkgroep samengesteld die een plan maakt om duurzaamheid binnen Open Hof Bleiswijk blijvend 

tot leven brengt. De opdracht en opdrachtbeschrijving wordt in januari 2022 gerealiseerd.    
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