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Wat Is Diaconaat?

• Jezus Christus vatte de tien geboden pakkend samen:

• Heb de Heere uw God lief met geheel uw hart en uw 
naaste als uzelf.

• Het liefhebben en dienen van je naaste, is diaconaat.
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• Het is ervoor zorgen dat de armen, zieken en eenzamen 
in de gemeente geholpen worden.

• Niet alleen binnen de gemeente, ook daar buiten.

• Diaconaat is erop gericht de gemeente te laten 
functioneren als dienende christelijke gemeenschap 
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Diaconale Hulp.

• De betekenis van ‘diaconie’ is, het zich dienstbaar 

opstellen, hulp bieden aan wie dit nodig hebben.

• De mate waarin hulp geboden wordt, hangt af van uw 

persoonlijke situatie. 

3 | 8

persoonlijke situatie. 

• We zullen altijd trachten u de helpende hand te bieden.

• Uitgaande van de diaconie van onze gemeente is er 

diaconale hulp op aanvraag beschikbaar.
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Diaconale Hulp: wanneer de nood aan de man is.

• Deze dienst is bedoeld voor ouderen, zieken en 

anderszins hulpbehoevenden zowel leden als niet leden 

in onze gemeente;

• Wanneer u hulp nodig heeft kun u contact opnemen met  
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• Wanneer u hulp nodig heeft kun u contact opnemen met  

de diaconale hulpdienst  of uw wijkouderling 

• Ook familie / buren kennissen, de (NPV) Nederlandse 

Patiënten Vereniging of zelfs de Gemeentelijke overheid 

enz. kan ook een beroep op worden gedaan.
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Diaconale Hulp : wanneer de nood aan de man is.

• Uw diaconie / wijkouderling kunnen een luisterend oor 

zijn, bij wie u uw problemen  onder de aandacht kunt 

brengen;

• Dit geschiedt onder volledige geheimhouding;
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• Wij zullen trachten u de helpende hand te bieden;

• De mate waarin hulp geboden wordt hangt af van uw 

individuele situatie. Neem gerust contact op met uw 

wijkouderling of een van de diakenen.
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Diaconale Hulp: taken zijn onder te verdelen in.

1. Financiële nood (b.v. Door de bezuinigingen, 

werkloosheid,oplopende gezinskosten of 

maatschappelijke problemen);

2. Bij ziekte en/of slecht ter been zijn, de noodzakelijke 
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2. Bij ziekte en/of slecht ter been zijn, de noodzakelijke 

boodschappen doen;

3. Hulpdienst bij het brengen naar elders en weer terug (bv 

arts, ziekenhuis enz.) indien er geen vervoer of hulp 

voorhanden is;
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Diaconale Hulp!

4. Kortdurende huishoudelijke hulp bij ongeval / ziekte

enz.

Dit is binnen onze gemeente nog niet geregeld, we zullen 
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Dit is binnen onze gemeente nog niet geregeld, we zullen 

ons daarop beraden en trachten hier een voorstel voor te 

maken. Mocht u toch in de knel komen neem gerust 

contact op. 
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Diaconale Hulp; hulp bij vervoer.

1. De vrijwilliger (chauffeur) mag de gereden kilometers bij
de betrokkene in rekening brengen met een maximum
van 20 eurocent per kilometer;

2. Als de financiën van betrokkene niet toereikend zijn,
kunnen de gereden kilometers bij de diaconie
gedeclareerd worden. Dit is ook van toepassing voor
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gedeclareerd worden. Dit is ook van toepassing voor
familie, vrienden / kennissen of buren die voor betrokkene
hebben gereden of onkosten hebben gemaakt;

3. De vergoedingen worden op basis van de gereden
kilometers berekend uitgaande van ANWB routeplanner.
Ook parkeergelden mogen gedeclareerd worden;
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Diaconale Hulp: bij vervoer

bijzondere omstandigheden.

1. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een van onze

leden een verdere reis moet maken bijvoorbeeld:

2. Naar een ziekenhuis niet in de directe omgeving van de

woonplaats;

3. Er geen familie, buren of een vrijwilliger voorhanden is,
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3. Er geen familie, buren of een vrijwilliger voorhanden is,

In dit geval moet u een taxi nemen;

4. Deze dient u bij uw verzekering aan te vragen en te

declareren;

5. Mocht u toch nog de nodige onkosten zelf moeten betalen

en uw financiële situatie niet voldoende toereikend is,

kunt u ook een beroep doen op de diaconie.
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Diaconale Hulp: bij vervoer.

1. Indien nodig is een declaratieformulier voorhanden;

2. Volledig ingevulde declaratieformulieren met eventuele

bewijsstukken (bonnetjes), kunt u ondertekend inleveren;

3. Aanvragen Hulpdienst bij het brengen elders en
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3. Aanvragen Hulpdienst bij het brengen elders en

weer terug indien er geen vervoer voorhanden is;

4. Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met

mevr. Jacolien Westeneng; tel. 033-2534817

06-28490028

Of uw diaconie.
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Diaconale Hulpvragen kunnen zijn. 

1. Financiële en persoonlijke ondersteuning enz.
• Kunt u een beroep doen bij:
• Uw diaconie en/of Uw wijkouderling

2. Bij ziekte en/of slecht ter been zijn, de noodzakelijke
boodschapjes doen enz.

• U kunt dan een beroep doen op de bezoekdames van de
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• U kunt dan een beroep doen op de bezoekdames van de
seniorencommissie;

• Deze dames hebben ieder een wijk, uw wijkouderling kan
u hierin verder helpen.

3. Verdere details wijkindeling namen telefoonnummers enz.
kunt u vinden in “De Windwijzer”

of op de website  www.hervormdnijkerkerveen.nl.
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Diaconale samenwerking andere gemeente.

• Beleidsplan periode 2014 – 2018 hoofdstuk 7.2
Diaconaat buiten eigen gemeente

• Het voornemen van ons als diaconie is, om in het najaar  
of begin 2015  een afspraak te maken met de  diaconieën
Eben- Haëzer en Gereformeerde kerk.

• Het doel zal zijn aftasten  welke maatschappelijke 
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• Het doel zal zijn aftasten  welke maatschappelijke 
raakvlakken we gezamenlijk hebben en wat we daarin 
voor elkaar en Nijkerkerveen kunnen beteken enz..

• Bijvoorbeeld,  We denken aan vrijwilligers toekomst 
ouderenzorg / Amaris Oude Pastorie en dergelijke.

• Broeder  Han van Dam heeft toegezegd hierbij te willen 
ondersteunden. 

• Als diaconie zullen we u hiervan op de hoogte houden!!
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Diaconale Hulp: Algemeen.

• De woorden barmhartigheid en gerechtigheid komen voor 

in teksten over diaconaat. Barmhartigheid betekent goed 

doen, omdat je meeleeft met anderen.

• Diaconaat is een roeping, een opdracht van de kerk,
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• Diaconaat is een roeping, een opdracht van de kerk,

dus ook van ieder gemeentelid;

• Diakenen zijn ‘de aanvoerders’ van het diaconale werk, 

en kun je zien als ‘maatschappelijk werkers’ van de 

gemeente; 
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Diaconale Hulp: Algemeen.

• Beste broeders en zusters / gemeenteleden, als diaconie  

kunnen we dit niet alleen;

• Samen gemeente- zijn is ons aller verantwoordelijkheid!!
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• Samen gemeente- zijn is ons aller verantwoordelijkheid!!

• Er kan een moment komen waarop een beroep op u 

wordt gedaan.

• Hopelijk mogen en kunnen we dan op u rekenen!! 
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Diaconale Hulp: Declaratieformulier.

• Declaratie formulier Diaconie Nederlandse Hervormde Kerk Nijkerkerveen
• Naam declarant : ����������������������
• Geboortedatum : ����������������������.
• Adres : ����������������������.
• Plaats : ����������������������.
• Telefoon : ����������������������.
• Bank- / gironummer: ����������.. waar declaratie op overgemaakt kan worden.
• Doel van de declaratie toelichten s.v.p.  :  ������������������������ 
• �����������������������������������������
• Opgave gereden kilometers als leidraad gaan we van ANWB routeplanner uit.
• Van :������������� Naar :���������������..(retour)
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• Van :������������� Naar :���������������..(retour)
• Totaal aantal kilometers : �����.X 0,20 euro cent Totaal : ����� euro
• Onvoorziene uitgave motiveren (bv. parkeren) : ������ Totaal : ����� euro
• ����������������������������.. 
•
• Totale declaratie bedraagt : ����� euro
• Naar waarheid ingevuld declaratie inleveren / opsturen:

• Mw. Jacolien Westeneng Diaconie ; Mijndert Vastenburg
• Amerfoortseweg 61 Schoolstraat 79
• 3864 NB Nijkerkerveen 3864 MC Nijkerkerveen
• 033-2534817 / 06-28490028 033-2572257

• Datum: �����.
• Handtekening aanvrager: Handtekening diaconie
•
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Diaconale Hulp. 

Vragen ??
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Diaconie Ned. Herv. Gemeente Nijkerkerveen.

Gemeente hartelijk bedank
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Gemeente hartelijk bedank

Gods Zegen Toegewenst.

Gert van de Beek, Wim van de Bunt & Mijndert Vastenburg
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