ANBI informatie.

Naam van de gemeente:

Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer

Diaconie:

Diaconie Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer

Rechtspersonen en Samen
werkingsverbanden
Informatienummer:

824118820

Contactgegevens:

Nassaulaan 1
2712 AT Zoetermeer
www.morgenstergemeente.nl

Bestuurssamenstelling:
De Diaconie bestaat uit een zestal leden:
•
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
3 leden

Voor de werkzaamheden ontvangen de leden geen beloning.

Doel van de Diaconie:
Het doel dat de Diaconie zich stelt is de coördinatie van de zorg naar de zwakken, ouderen en
hulpbehoevenden in de gemeente en samenleving. Het bevorderen van de diaconale betrokkenheid van
de gemeente is eveneens een belangrijke doelstelling. Het diaconaal bewustzijn dient te worden
gevormd vanuit de het Bijbelse Woord. De Diaconie is geroepen om binnen de gemeente
handreikingen te doen om het diaconaal bewustzijn, vanuit het Woord, om te zetten in daden.

Beleidsplan Diaconie / activiteiten:
Het diaconaat van de christelijke gemeente is ingesteld in de eerste gemeente te Jeruzalem, zoals
vermeld in Handelingen 6. Echter ook uit de wetten in het oude testament blijkt al duidelijk de zorg
van God voor de armen in Zijn volk. Concreet bestaan de taken van een diaken uit het volgende:
• De diaken is geroepen tot het inzamelen, bewaren en uitdelen van diaconale gelden en
liefdegaven (Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met
materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de Bijbel)
• De diaken gaat in de gemeente voor in het dienen, opdat de gehele gemeente haar roeping leert
te verstaan (Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars
voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u
heb gedaan. - Joh 13:14,15)
1) De dienst aan de Avondmaalstafel
De Diakenen zorgen voor de aanwezigheid van brood en wijn tijdens de viering van het Heilig
Avondmaal. Tijdens de viering dienen de diakenen waar nodig om de Avondmaalsviering in
goede orde te doen verlopen.

2) Het inzamelen van de liefdegaven
Het inzamelen van de liefdegaven gebeurt voornamelijk door middel van collectes tijdens de
eredienst. De collecte wordt hierbij opgesplitst in een dienst aan de gemeente en een dienst aan de
naaste; de laatste is bestemd voor de diaconie, een diaconaal doel of de zending.
3) Het uitdelen van de liefdegaven
De dienst der barmhartigheid bestaat grotendeels uit twee onderdelen: individuele hulpverlening
en de diaconale hulpdienst. Daarnaast kan de diaconie besluiten tot het doen van ad-hoc giften uit
eigen middelen. Dit kan zijn op verzoek van gemeenteleden of wanneer er zich daar een
aanleiding voordoet in binnen- of buitenland.
4) Overige activiteiten
Voor gemeenteleden die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet in staat zijn om de eredienst in de
kerk bij te wonen is er de kerktelefoon. De diaconie regelt de aanschaf, installatie en onderhoud
van de hiervoor benodigde systemen.

In 2014 is de Diaconie gestart met Morgenster4Bacau. Dit is een project in Roemenië dat vanuit
de Morgenstergemeente, in samenwerking met de plaatselijke stichting Asociatia Betania, wordt
gerealiseerd. Dit project bestaat uit renovatiewerkzaamheden en creatieve activiteiten met
jongeren. Vanuit de gemeente is een groep vrijwilligers naar Bacau gereisd om deze activiteiten
uit te voeren. De financiële middelen hiervoor zijn vanuit de gemeenteleden gekomen.
Aandachts- en Beleidspunten.
Binnen de gemeente leeft er de roep om actief betrokken te zijn bij het diaconale werk. De diaconie
wil dit versterken en mensen ook wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Hierbij wil de diaconie juist
ook het belang van ongecoördineerd diaconaat onder de aandacht brengen. Ongecoördineerd diaconaat
is diaconaat dat zonder tussenkomst van de diaconie tot stand komt, doordat mensen bewogen zijn met
elkaar (het ambt alle gelovigen). Om dit te bevorderen wil de diaconie mensen elkaar laten ontmoeten,
waardoor ze elkaar leren kennen. Mogelijke manieren hierbij zijn preekbesprekingen en
toerustingsmiddagen / -avonden.

Financiële verantwoording.
Staat van baten en lasten

