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‘Het goede voor een ander willen’ 

 

Beleidsplan Wijkdiaconie Den Haag Zuidwest 

2021-2023 

 

Hieronder het beleidsplan voor de komende jaren. De diaconie Zuidwest zal dit document 

gebruiken om richting te geven aan haar beleid en verwachtingen uit te spreken naar alle 

betrokkenen. 

De belangrijkste zaken zijn hierin vastgelegd met, waar mogelijk, ook de doelen welke wij 

aan het einde van de looptijd bereikt willen hebben. 

Samenwerken en integreren zullen de sleutelbegrippen zijn voor deze periode. De drie 

locatiediaconieën willen meer als één diaconie optreden.  Diaconale activiteiten op de 

locatie mogen afzonderlijk ingekleurd worden, maar de speerpunten worden samen 

vormgegeven. 
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1 Missie  
 

De diaconie Zuidwest wil zich in de komende jaren inzetten voor de medemens – ver weg en 

dichtbij. Uitgangspunt is het beleidsplan van de PGG zoals vastgesteld door de AK/College 

van Diakenen.  

De missie voor Den Haag wordt als volgt samengevat: 

….” vanuit de christelijke gemeente mensen in de marge van de samenleving te 

ondersteunen, sociale uitsluiting tegen te gaan en de onderlinge verbondenheid van mensen 

en het vreedzaam samenleven van verschillende groepen in de stad te stimuleren “ 1]. 

“……De diaconie wil geïnspireerd door het christelijk geloof en in verbondenheid met de 

protestantse traditie…….dienstbaar zijn in de stad. Dat betekent dat zij in het bijzonder 

aandacht heeft voor mensen in de marge, voor mensen in moeilijke en soms zelf uitzichtloze 

situaties. 2 ” 

 

Barmhartigheid, liefde en aandacht voor kwetsbare mensen, iets voor hen kunnen 

betekenen en zo handen en voeten geven aan Jezus’ opdracht is de belangrijkste 

inspiratiebron voor onze diakenen. 

 

 

2 Financieel kader  

PKN -NL heeft in de nota Werkzaam Vermogen (2020) een standpunt bepaald over het beheer van 

het vermogen. Er is besloten om voor de komende jaren uit te gaan van een verantwoorde besteding 

van gelden.  

In de lijn van deze visie wil de wijkdiaconie ook zelf nagaan in hoeverre aansluiting kan worden 

gezocht bij dit standpunt. Kernboodschap is: ‘maak het vermogen van de plaatselijke gemeenten 

werkzaam‘, m.a.w. ontwikkel een beleid en maak werk van het goed benutten van vrij beschikbaar 

vermogen.   

Met elkaar zal vastgesteld worden welk deel van ons vermogen in de komende periode aangewend 

zal worden en voor welke doelen. Een uitspraak zal gedaan worden over algemene uitgangspunten 

en de verdeling in lokaal, nationaal en internationaal (ZWO). Er wordt een meerjarenproject gekozen 

om zo ook de betrokkenheid van de diverse gremia te borgen. 

 

  

 
1 Jaarrapport Protestantse Diaconie Den Haag - Jaarrapport 2019, p. 1 
2 Beleidsplan Centrale Diaconie PGG 2021 – 2023, p. 4 
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3 Administratie 

In het kader van een intensievere vorm van samenwerking zal in de komende periode worden 

gewerkt aan een vereenvoudiging van onze administratie. 

Aan het eind van deze periode hopen wij: 

• met minder bankrekeningen toe te kunnen. 

• op de drie locaties voor één diaconie te collecteren. 

• de collecte-aankondigingen te hebben geharmoniseerd en vaker gebruik te maken van 

materialen van Kerk in Actie. 

• ZWO een aparte plek gegeven te hebben in ons gremium. 

• Jaarlijks met één gezamenlijke begroting te werken.  

Naast alle gebruikelijke kostenposten zal elke locatiediaconie aangeven welk bedrag zij nodig denkt 

te hebben voor locatie-gebonden activiteiten. Deze bedragen worden in de begroting opgenomen. 

 

4 Thema’s 

In het beleidsplan van de Centrale Diaconie van de PGG 2021 - 2023 worden 5 belangrijke thema’s 

genoemd. De wijkdiaconie Den Haag Zuidwest onderschrijft deze punten:  

 

A. Diaconaal werk in de wijken  

B. Armoedebestrijding en individuele hulpverlening 

C. Vluchtelingen en ongedocumenteerden 

D. Diaconaal jeugdwerk 

E. Ouderenwerk in de wijken 
 

 

De wijkdiaconie wil dit in de komende jaren als volgt inhoud geven:  

A. Diaconaal werk in Zuidwest 
 

Het Buurt- en Kerkhuis Shalom (BKS) s is het meest zichtbare teken van onze christelijke presentie in 

de wijk.  

In en vanuit de Shalomkerk worden tal van activiteiten uitgevoerd. Zij zijn geen doel op zichzelf; ze 

blijven een middel waarmee mensen in de eigen kracht kunnen worden aangesproken en ze zijn 

daarnaast ook gericht op de onderlinge ontmoeting en verbinding.  

 

De diaconaal opbouwwerker neemt deel aan onze vergaderingen. Zij brengt hierin verslag uit van de 

ontwikkelingen per activiteit. Ook worden zaken behandeld welke in de Beheercommissie BKS 

besproken zijn. (gebouw, koster, …..)  

De diaconie zal steeds oog moeten hebben voor hoe dienstbaar te blijven aan BKS en zich afvragen 

waar en hoe hierbij geholpen kan worden.  
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B. Armoedebestrijding en individuele hulpverlening 

Zoals hierboven is aangegeven onderschrijven wij de uitgangspunten van de Centrale Diaconie van de 

Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage en vastgesteld door het College van Diakenen en de 

Algemene Kerkenraad. 

 

Wij willen de door of namens de Centrale Diaconie georganiseerde activiteiten rondom 

armoedebestrijding en individuele hulpverlening financieel ondersteunen; meehelpen en 

meebeslissen bij het vormen van beleid en waar nodig handjes geven aan centrale activiteiten. 

 

C. Vluchtelingen en ongedocumenteerden 

STEK heeft de activiteiten voor deze groep mensen in Den Haag ondergebracht in het ‘Wereldhuis’. 

Expertise hierover ontbreekt bij wijkdiaconieën. Wat we wel kunnen doen is om op gezette tijden 

aandacht te vragen voor het ‘Wereldhuis’ en hun ‘koekjesproject’. 

 

D. Diaconaal jeugdwerk 

Bepaald moet worden wat onze rol kan zijn bij een eventuele ondersteuning van onze pioniersplek 

“Lichtdelen” In Loosduinen. 

In ieder geval moeten het BKS en het project Lichtdelen over en weer van elkaars activiteiten op de 

hoogte zijn. De wijkdiaconie kan als intermediair fungeren. 

 

 

E. Ouderenwerk in Zuidwest 

De centrale diaconie heeft er in zijn beleidsplan voor gekozen om de intensivering van het 

ouderenwerk los te laten. Het ouderenwerk zou moeten doorschuiven naar de wijken. 

 

Naast de verschillende bestaande locatieactiviteiten als telefoonkringen, koffie- of 

maaltijdbijeenkomsten, dagtochten, filmavonden, concerten en computercursussen moet gedacht 

worden hoe wij twee legaten, welke ons beschikbaar zijn gesteld en die speciaal hiervoor bestemd 

zijn, kunnen gaan inzetten. 

Om inspiratie hiervoor op te doen zullen de diakenen werkbezoeken brengen aan succesvolle buurt- 

en kerkhuizen in Den Haag en omgeving (de Windwijzer – Vlaardingen) 
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5 Communicatie 

Onze communicatie zal verbeterd moeten worden. Een voordeel van ‘als één diaconie over willen 

komen’, is dat het nu centraal opgepakt kan worden. Communicatie zal een vast agendapunt worden 

op onze agenda.  

 

Als diaconie moeten wij meer zichtbaar worden, door:  

• presentaties via de websites 

• ophangen posters en flyers op locaties op eigen publicatiebord 

• artikelen in Samenklank 

• collecteaankondigingen  

 

Wij willen ons op de website van Zuidwest middels één of meer web-pagina’s als Diaconie gaan 

presenteren en daar ook aanspreekbaar zijn. 

 

Aandacht creëren voor Zending en Werelddiaconaat door hierover (meer) informatie te verstrekken 

aan onze gemeenteleden en te gaan werken met projecten. 

 

 


