
 

13. Duurzaamheid in beleidsplan Diaconie 
 
In dit document vind je de tekst van een werkelijk bestaand algemeen 
beleidsplan, waarin de volgende passages geel gemarkeerd zijn:  

● gebruikelijke onderwerpen die je tegenwoordig zou bestempelen als 
duurzaam, 

● expliciete passages over duurzaamheid, 
● uitgangspunten om rekening mee te houden bij verduurzamingsstappen, 
● aanknopingspunten voor (gesprek over) verdere verduurzaming.  

 

BELEIDSPLAN 2018-2022 Diaconie NNkerkgemeenschap 
 
2. Diaconale uitgangspunten  
‘Helpen wie geen helper heeft’  
(…) 
Barmhartigheid  
(…) 
Wederkerigheid  
(…) 
Getuigen van gerechtigheid  
De kerk in het algemeen en de diaconie in het bijzonder mogen met hun werk getuigen van Gods 
liefde. Zeker daar waar sprake is van onrecht, mogen zij Gods gerechtigheid daar tegenover stellen. 
Dit kan gestalte krijgen in het bestrijden van armoede door projecten van het werelddiaconaat. Door 
bijvoorbeeld mensen toegang tot schoon drinkwater of scholing te geven. Of dichterbij, door 
vluchtelingen of ex-asielzoekers te helpen een nieuwe start te maken en door gemeenteleden 
bewust maken van de situatie van vluchtelingen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook kan 
het nodig zijn om onrecht aan te kaarten bij de overheid. Groot of klein zijn dit allemaal initiatieven 
die gerechtigheid willen bevorderen.  
Zorg voor de schepping heeft hier ook mee te maken. We krijgen de aarde in bewaring, niet om die 
te vernielen, maar om zorgvuldig met de schepping om te gaan. We geloven dat er een beter 
evenwicht nodig is tussen geld verdienen, de waardigheid van mensen te bewaren en respect voor 
onze natuurlijke omgeving. De diaconie wil hiervan getuigen en streeft naar duurzaamheid in de 
verschillende facetten van het diaconale werk. Dit heeft uiteindelijk ook betrekking op de mate 
waarin ontwikkelingshulp bijdraagt aan structurele verbetering ter plaatse.  
 

4. Organisatie 
Benedenwijkse commissies 
In wijkgemeente de YY Kerk is een benedenwijkse commissie voor de groene kerk en in 
wijkgemeente de XX Kerk zijn benedenwijkse werkgroepen voor ZWO en groene kerk. De relatie, 
werkgebieden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,  tussen de benedenwijkse commissies en 
het bovenwijkse college van diakenen is onduidelijk. In deze beleidsperiode zal bekeken worden hoe 
deze relaties kunnen worden geoptimaliseerd, zodat voor iedereen duidelijk is wat benedenwijks en 
wat bovenwijks gebeurt.  
 
Werkgroepen 
In de afgelopen periode is door het college van diakenen gekozen om meer proactief aan de slag te 
gaan. Niet vooral reageren op binnenkomende vragen, maar op basis van een prioritering van 
doelen, waar wij zelf het liefst aandacht en geld aan geven, willen we acteren. Hiervoor zijn kleine 
werkgroepen gevormd, die voor een cluster van doelgroepen gaan bepalen, waar aandacht en tijd 
voor nodig is. Binnen deze werkgroepen willen we het praktische diaconale werk handen en voeten 
geven.  
Dit betreft de volgende groepen:  

 



1.       Armoede / dak en thuislozen / een-oudergezinnen  
2.       Ouderen / zieken / eenzamen / gehandicapten  
3.       Jongeren 
4.       Duurzaamheid  
5.       Vluchtelingen / gevangenen / discriminatie / vrouwenrechten  
Deze werkgroepen moeten de komende periode verder worden ingevuld.  In hoofdstuk 6 staat per 
werkgroep beschreven waar zij het liefst hun aandacht aan besteden en waar zij bij voorkeur geld 
aan besteden.  De komende periode moet deze omslag verder vorm krijgen, zodat aan de 
werkgroepen ook werkelijk een financieel budget kan worden toegekend.  
 

6. Werkgroepen 
Elke werkgroep heeft prioriteiten gesteld op het gebied van aandacht en geld. Uitgangspunt hierbij 
was zoveel mogelijk aansluiting wordt te zoeken bij bestaande initiatieven en zoveel mogelijk 
financiële middelen te laten lopen via christelijke organisaties.  
Een belangrijk algemeen punt is dat we meer willen communiceren met de gemeente over onze 
activiteiten, zowel in kerkblad AA als in de diverse nieuwsbrieven. Op deze wijze willen we draagvlak 
creëren voor de wijze voor de diaconale activiteiten. 
 
Duurzaamheid  
Wij laten voetafdrukken na op de aarde, 
die onuitwisbaar zijn. De gemiddelde 
ecologische voetafdruk van de 
Nederlander is 6,2 hectare (12 
voetbalvelden), d.w.z. dat wat wij aan 
energie, afval, productie, wonen, eten, 
vakantie, vervoer enz. gebruiken. 
Beschikbaar op deze aarde zijn 4 
voetbalvelden per persoon, dit betekent 
dat wij de aarde uitputten, wij plegen 
roofbouw. 
Arme landen zijn hiervan de dupe, zij 
hebben geen voorzieningen, technologie of het geld om de gevolgen om te buigen of te beheersen.  
 
 
In de geloofsbrief over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping- 1988 staat “Mens en 
natuur leven in een samenhang en wederzijdse afhankelijkheid, de mens is geen bezitter maar 
behoeder”.  Vanuit deze visie hebben we de volgende prioriteiten gedefinieerd voor deze 
beleidsperiode: 
Aandacht Lokaal: 

● Promoten Groene Kerk 
● Promoten Fair Trade 
● Themadiensten Duurzaamheid 

Aandacht Internationaal:  
● Promoten ZWO 
● Promoten 3e wereldproject XX  
● Particuliere initiatieven zoals waterputten in XX 

  

 



Middelen Lokaal: 
● Opzetten Diakonaal schoffelen 
● Opzetten Repair Café 
● Collecteren voor duurzame projecten zoals de kledingbank 
● Investeren in Duurzame beleggingen en/of banken 

Middelen Internationaal: 
● Collecteren voor ZWO en duurzame doelen Kerk in Actie 
● Ondersteunen van het Ghana project 
● Ondersteunen particuliere initiatieven t.a.v. ontwikkelingsgebieden  
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