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Visie
“Diaconaat is het handelen vanuit kerken en andere door het evangelie
geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkomen,
opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van met name sociaalmaatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het
scheppen van rechtvaardige verhoudingen.”
De diakenen zetten zich dus in zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Zij zijn de handen en de voeten van de kerk. Zij signaleren problemen, bieden
praktische en financiële hulp en kaarten onrecht aan. Maar: het diaconaat is een
verantwoordelijkheid voor de gehele gemeente; de diakenen doen dit werk met
gemeenteleden en met de mensen die ondersteuning nodig hebben. De diaconale inzet moet overigens niet alleen gericht zijn op de eigen omgeving en stad,
maar ook op de wijdere wereld. Voor diaconale hulp is niet beslissend of men
wel of geen kerklid is. In beginsel is leidend de vraag of iemand in nood is en
daarom hulp nodig heeft. Anderzijds zijn de middelen tot leniging van nood welhaast per definitie beperkt, zodat er ook keuzes gemaakt moeten worden.
Taak
De kerntaak van de Stichting Diaconie Kloosterkerk (hierna ook: de ‘Diaconie’) is
en blijft het verzamelen van middelen en die aan te wenden voor materiële dan
wel immateriële ondersteuning - direct en via non profit organisaties - van
mensen die getroffen zijn/worden door bijzondere nood, zowel leden van de
Kloosterkerkgemeente als anderen met bijzondere aandacht voor Den Haag.
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Doel: meer diaconaal bewustzijn door meer zichtbaarheid
Ten behoeve van de vervulling van haar kerntaak zet de Diaconie in op verhoging van het diaconaal bewustzijn bij de bezoekers van de Kloosterkerk. Daarvoor is nodig dat de Diaconie zichtbaarder wordt. De Diaconie beoogt dat te
bereiken door de keuze van door haar te steunen projecten, door het
organiseren van een aantal daarop gerichte activiteiten, en door twee keer per
jaar een column schrijven in de Nieuwsbrief van de Kloosterkerk.
Werkzaamheden - keuze van projecten
De Diaconie wil in de eerste plaats projecten en activiteiten ondersteunen waarvoor leden van de Kloosterkerkgemeente zich al (persoonlijk) inzetten (als
vrijwilliger). In vier trefwoorden (in een cirkelgang): Betrokkenheid / Project /
Collecte / Hefboom / Meer Betrokkenheid.
In de tweede plaats wil de Diaconie ook nieuwe (persoonlijke) inzet van leden
van de Kloosterkerkgemeente (als vrijwilliger) voor projecten en activiteiten
stimuleren en in verband daarmee voor die projecten geld inzamelen.
Voor beide ‘betrokkenheidsscenario’s’ geldt dat de bestaande of te bevorderen
(persoonlijke) inzet van leden van de Kloosterkerkgemeente (als vrijwilliger)
een rol zal spelen bij de selectie van projecten en activiteiten.
Werkzaamheden - te organiseren activiteiten
De Diaconie wil de zichtbaarheid van en betrokkenheid bij de diaconale taak van
de Kloosterkerk vergroten door (tenminste) éénmaal per jaar een diaconaal
aspect te verbinden aan een interne activiteit van de Kloosterkerk.1
De Diaconie wil rondom de Oogstdienst in november aandacht besteden aan
projecten buiten Nederland. En in de 40 dagen tijd aan projecten in Den Haag.

1

Daarbij kan men denken aan het besteden van 10% van de opbrengst van een
fondsenwerving voor een reparatie aan bijvoorbeeld het dak van de Kloosterkerk, aan
een dakreparatie in een (noodlijdende) gemeente elders in de wereld.
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De Diaconie organiseert daarnaast twee à drie keer per jaar een activiteit:
bijvoorbeeld door één keer een dagdeel mee te doen met een project in het
kader van NLdoet van het Oranje Fonds, of door samen met Resto VanHarte (van
de Stichting VanHarte) (in de Lijdenstijd) een maaltijd in de Kloosterkerk te
organiseren.
De Diaconie organiseert jaarlijks de actie ‘Sinterklaas een handje helpen’ ten
behoeve van het diaconale werk van de Lukaskerk. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de diaconaal werker van de Lukaskerk.
De Diaconie ondersteunt het werk van de Stichting voor Stad en Kerk (Stek).
De Diaconie draagt eindverantwoordelijkheid voor de Commissie Kloosterkerk
Wereldwijd die op structurele basis in de Derde Wereld projecten ondersteunt
waarmee zij nauwe banden onderhoudt. Het geld voor de projecten van de
Commissie Kloosterkerk Wereldwijd wordt grotendeels door leden van de
Kloosterkerkgemeente opgebracht. Jaarlijks worden die leden daartoe
opgeroepen door middel van een directe mailing.
De Diaconie verleent waar dat passend is (vooral financiële) hulp bij individuele
nood van leden en van niet-leden van de Kloosterkerkgemeente. In verband met
die taak streeft de Diaconie er met hulp van de predikanten naar om beter zicht
te krijgen op eenzame bezoekers van de Kloosterkerk, bezoekers die sterk van
de zorg van anderen afhankelijk zijn of bezoekers die grote moeite hebben de
eindjes aan elkaar te knopen.
Andere activiteiten ten behoeve van de kerntaak
De Diaconie draagt binnen de Kloosterkerk in het bijzonder verantwoordelijkheid voor de organisatie van de collectes, de viering van het Heilig Avondmaal,
het Kerstdiner en de Kerstnachtdienst.
De Diaconie draagt voorts in het bijzonder verantwoordelijkheid voor de Commissie Open Tafel, een commissie die activiteiten organiseert waaraan in beginsel iedereen - lid van de Kloosterkerkgemeente of niet - kan deelnemen.
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Wijze van werving van gelden
De Diaconie werft gelden voor door haar georganiseerde of ondersteunde
activiteiten en instellingen overeenkomstig de doelstelling van de Stichting
Diaconie Kloosterkerk door middel van van collectes, door fondsenwerving
onder de leden van de Kloosterkerkgemeente, door het betrekken van andere
geldgevers bij die activiteiten, door giften, vrijwillige en periodieke bijdragen,
erfstellingen en legaten, alsmede door opbrengsten van het vermogen van de
stichting en andere baten.
Vermogensbeheer
De Diaconie heeft een klein ‘werkvermogen’. Zij houdt dat vermogen zoveel
mogelijk in stand. Het vermogen van de Diaconie wordt beheerd door het
bestuur van de Stichting Diaconie Kloosterkerk.
Besteding van het vermogen
Uitgangspunt is dat de Diaconie haar vermogen zoveel mogelijk in stand houdt.
Bestedingen van gelden, ook die uit het vermogen of van de vruchten van het
vermogen, zijn in overeenstemming met de statutaire doelstelling van de
Stichting Diaconie Kloosterkerk.
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