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In het diaconaat geeft een gemeente vorm en uitdrukking aan haar roeping als gemeente van de 

Heer die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Diaconaat is het (ver)delen van 

de gaven die de gemeente geeft aan mensen in nood. Vanuit het verdelen van de gaven uit de 

gemeente stamt ook de taak van diakenen om te dienen in de vieringen met Maaltijd van de Heer. 

Via diaconaal werk kan de gemeente antwoord geven op haar roeping om te getuigen en te dienen 

in deze tijd. Het begint bij bewogen zijn met mensen, vooral mensen in knelsituaties en vaak ook de 

zwakken in de samenleving. Eraan meewerken dat mensen tot hun recht kunnen komen en een 

menswaardig leven kunnen leiden in de wereld. Zo kan de liefde van God concreet worden in de 

contacten tussen mensen. Wellicht meer dan bij andere aspecten van gemeente zijn gaat het bij 

diaconaat ook om concrete daden. Soms betekent dat in woorden en daden opkomen voor wie geen 

stem heeft en soms betekent het helpen wie geen helper heeft. Deze hulp kan incidenteel zijn, 

actuele gebeurtenissen betreffen of structureel van aard zijn.  

 

Net als pastoraat is diaconaat ten diepste een taak voor de hele gemeente. Deze eeuwenoude taak 

heeft een nieuwe betekenis gekregen in onze participatiesamenleving. Het zwaartepunt van de 

diaconale zorg is in de praktijk toevertrouwd aan enkele gemeenteleden (diakenen). Ook één van de 

predikanten is actief binnen het College van Diakenen, mede omdat er vaak een nauwe band 

bestaat tussen diaconale en pastorale zorg. In het diaconale werk kan de gemeente op heel veel 

manieren dienend en getuigend in de samenleving present zijn. Van oudsher vormen de zeven 

werken van barmhartigheid een duidelijke handreiking voor de invulling van diaconale houding en 

activiteiten. Ook in deze tijd herkennen wij deze noden: “eten voor hongerigen, drinken voor 

dorstigen, bezoeken van zieken, bezoeken van gevangenen, kleden van naakten, onderdak verlenen 

aan vreemdelingen en doden begraven”. Voorbeelden van onderwerpen waarbij gemeenteleden 

direct betrokken kunnen worden zijn: de Paasgroetenactie voor gevangenen, de acties voor Amnesty 

International, inzameling van geld voor actuele gebeurtenissen of specifieke doelen ondersteund 

door informatie van mensen uit het veld en verkoop van Wereldwinkelproducten na de kerkdienst.  

De diaconie ondersteunt individuen, projecten en organisaties in financieel opzicht. Zij verkrijgt de 

financiële middelen door te collecteren in de erediensten, de jaarlijkse financiële actie, opbrengsten 

uit het diaconale vermogen en actievoeren voor speciale onderwerpen. Keuzecriteria bij het 

bestemmen van de gelden zijn met name projecten die aandacht schenken aan het verbeteren van 

levensomstandigheden in de vorm van kleinschalige projecten met directe contacten waarbij weinig 

overheadkosten worden gemaakt en veel van het geld direct ten goede komt aan het betreffende 

project.  

 

Individuele hulpvragen kunnen tot (financiële) ondersteuning leiden. Dit kan ook in de vorm van een 

bemiddelende rol in de contacten met instanties. We zien dat het netwerk van diakenen voor directe, 

individuele hulpvragen afneemt. Daarom wil de diaconie de komende jaren goede contacten 

onderhouden of opbouwen en samenwerken met en financiële ondersteuning geven via de volgende 

organisaties:  

 



(1) Het Annahuis, Diaconaal Centrum in Breda, een ontmoetingsplaats voor mensen die in een 

sociaal maatschappelijk kwetsbare positie verkeren.  

(2) Voedselbank Breda, voorziet mensen onder de armoedegrens wekelijks van voedsel, op verzoek 

van hulpverleners en/of na een inkomenstoets. Het voedsel wordt ingezameld door bedrijven, 

organisaties en particulieren.  

(3) Vluchtelingenwerk Breda, een belangenbehartigersorganisatie die opkomt voor de rechten van 

vluchtelingen en hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland dmv juridische 

begeleiding, hulp bij participatie, ontmoeting en voorlichting.  

(4) HIP (Hulp in Praktijk), een landelijke organisatie waar een aantal kerken in Breda, inclusief de 

PGB, aan meedoet. De PGB is actief betrokken bij het opzetten van een locale stichting, HIP West-

Brabant, om vraag (hulp) en aanbod (vrijwilligers) dichter bij de mensen te brengen.  

(5) Schuldhulpmaatje, een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers worden opgeleid om 

hulp te bieden aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. De PGB is actief 

betrokken bij het opzetten van een locale stichting voor Breda.  

(5) HIBO (Hulp in Bijzondere Omstandigheden) in Breda, een stichting die geen eigen ver-mogen 

heeft, maar hulp financiert uit donaties of bemiddelt tussen hulpverleners en een aan-tal fondsen.  

(7) STOB (Steunpunt Ongedocumenteerden Breda), een organisatie die gesprekspartner wil zijn van 

ongedocumenteerde immigranten, waardoor het mogelijk is hen de weg te wijzen naar instanties 

voor directe hulp.  

 

Naast het College van Diakenen zijn er twee bijzondere werkgroepen actief onder de vlag van de 

Diaconie:  

(1) ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking), hierbij gaat het om de missie 

van de kerk om midden in de wereld te staan. De ZWO-commissie is een samenwerkingsverband 

met Ginneken en Prinsenbeek en selecteert elke 2 jaar een speciaal project waarvoor actie wordt 

gevoerd in de gemeente.  

(2) Diaconale Werkgroep Breda-Wismar-Arad, speciale banden zijn er met de zustergemeentes 

Wismar in Duitsland en Arad in Roemenië waarbij de ontmoeting centraal staat. Voor Arad is ook 

materiële steun nog nodig en daar wordt actief aan gewerkt in de gemeente.  

 

Richtinggevende vragen voor beleidsontwikkeling:  

 Welke diaconale taken/werkzaamheden willen we vasthouden, loslaten, vernieuwen? 

  Is er ruimte voor nieuwe vormen van diaconaat, naast de bestaande?  

 Welke mogelijkheden van samenwerking met maatschappelijke organisaties zijn er en welke 

samenwerkingsmogelijkheden kunnen daadwerkelijk aangegaan worden?  

 Welke mogelijkheden liggen er in intensivering van contacten met pastoraat en jeugd?  

 Hoe kunnen we de gemeente betrekken bij de diaconale taak?  

 Hoe kan de diaconie de gemeente informeren over de praktijk van haar diaconale werk, 

zodat er enthousiasme ontstaat bij andere gemeenteleden?  

 Hoe kunnen we met diaconale activiteiten ons gezicht als PGB laten zien in de stad?  

 


