
 

 

 

 
 
 
 
 
Functieomschrijving diaconaal werker  
 
Wij zoeken een enthousiaste diaconaal werker om onze gemeente, onze diaconale activiteiten en onze 
betrokkenheid bij de samenleving te versterken. In deze functie werk je 20 uur per week.   
 
 

Werkzaamheden:  
- adviseren bij verdergaande visievorming over diaconaat in onze kerkelijke gemeente  
- versterken van initiatieven voor ontmoeting en verbinding in de dorpen Rekken en Eibergen 
- verstevigen van diaconaal netwerk met buurkerken, hulpverlenende organisaties, scholen en 

burgerlijke gemeente 
- ondersteunen van diakenen op gebied van duurzaamheid     
- werven van vrijwilligers ter ondersteuning van diaconale activiteiten 
 

Wij zoeken iemand: 

- die betrokken is bij de christelijke traditie 
- met een theologische (strekt tot aanbeveling), sociale/ agogische opleiding op HBO niveau 
- met inzicht in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de 

diaconale taak van de gemeente 
- die verbindend kan werken  
- die in staat is om nieuwe initiatieven te ontplooien 
- die bereid is om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken 
- die met ons mee wil werken aan diaconale vieringen   
- die respect heeft voor religieuze levensovertuigingen en levenshouding 
 

Wij bieden: 

- een inspirerende werkomgeving met een groep betrokken diakenen en vrijwilligers   
- een dienstverband voor 20 uur voor één jaar met de intentie tot verlenging.  
- een salaris - afhankelijk van leeftijd en ervaring – volgens schaal 9 van de rechtspositieregeling van 

kerkelijk medewerkers van minimaal €2.586,36 en maximaal € 3759,48 bruto per maand op fulltime 
basis (36 uur) 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij Albertine Kokkeler, (voorzitter diaconie) via (06) 47584993.  
Reageren kan tot en met 15 maart door een sollicitatiebrief vergezeld van een CV te sturen naar: 
e-mailadres: secretarisdiaconie@pkneibergen-rekken.nl. De eerste ronde van selectiegesprekken staat 
gepland voor eind maart. 
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Achtergrond informatie 

_______________________________________________________________________________________ 
 
De Protestantse Gemeente van Eibergen – Rekken wil gastvrij en open zijn naar de samenleving. Ze erkent 
dat ze er niet is voor zichzelf, maar wil betrokken zijn op de wereld. De boodschap van Jezus van Nazareth 
over de liefde van God voor mens en wereld wil ze delen. Voor de gemeente van Christus is vanaf het 
allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van naasten en van de schepping als geheel.  
De diaconale taak van de kerk in de samenleving en in de wereld is veelomvattend en vaak ingewikkeld.  
 

Diaconie  
De kerk heeft dus een diaconale taak. Dat wordt in de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken behartigd 
door een speciale groep. Wij zijn gemeenteleden die voor een bepaalde periode een kerkelijk ‘ambt’ van 
diaken bekleden. Samen vormen we het College van Diakenen oftewel de diaconie. 
Diakenen geven leiding aan het diaconaat van de gemeente. We hebben o.a. een taak rond erediensten; 
helpen en doorverwijzen; maatschappelijk welzijn en sociale vraagstukken; inzamelen en besteden 
diaconale gelden en ZWO (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking). 
Elk van ons heeft één of meerdere taken die hiermee te maken hebben, b.v. het beheren van de financiën, 
gebouwen en landerijen, koffie-Inn Eibergen en Rekken, bloemen voor zieken en ouderen, inzameling voor 
Voedsel- en Kledingbank, vertrouwenspersoon, etc.   
 

Diaconie lokaal  
We willen alert zijn op de eventuele gevolgen van de problematiek van de sociale wetgeving voor mensen 
binnen Eibergen en Rekken. Maar ook op de mogelijke gevolgen van de participatie-samenleving, waarbij 
de overheid zich steeds meer terugtrekt en uitgaat van een grote mate van zelfredzaamheid. We willen 
mensen ondersteunen die dat niet kunnen en tussen wal en schip dreigen te raken en hen eventueel 
verwijzen naar instanties die hen kunnen helpen. Maar we kunnen niet alles. Om te kunnen helpen en/of 
doorverwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden is het van belang dat we die instanties kennen en 
met hen samenwerken. Daarom zijn we aangesloten bij het Diaconaal Platform Kerken Berkelland. Het 
platform is aanspreekpunt voor andere organisaties zoals de gemeente, Vluchtelingenwerk, 
woningbouwvereniging, etc. Door samen te werken willen we een bijdrage leveren aan een zorgzame 
gemeenschap.  
 

Diaconie wereldwijd  
Kerk in Actie is de landelijke partner voor hulp wereldwijd. We geven financiële ondersteuning waardoor 
Kerk in Actie in actie kan komen voor de naaste, ver weg en dichtbij.  
 

Groene Kerk  
We zijn een Groene Kerk. We willen aan de slag met duurzaamheid en het vergroenen van onze eigen 
gemeenschap. We zijn eigenaar van gronden die gepacht worden door lokale boeren. In overleg met de 
pachters én met natuurorganisaties willen we beleid ontwikkelen voor verder gaande vergroening. 
 

Giftenbeleid 
We hebben behoefte aan een meerjarenplan waarin we beschrijven welk doel we willen bereiken met ons 
vermogen en hoe we het vermogen beheren.  

 



 

 

Beleid  
De diaconie is volop in beweging. We hebben in 2019 op basis van een evaluatie van onze diaconale taak 
een werkplan gemaakt voor 4 jaar waarin we inzichtelijk maken waar we aan werken. Een eerste stap is 
bezinning op hoe we diaconaat vorm willen geven. Het ontbreekt ons steeds meer aan menskracht én aan 
deskundigheid om in de complexe samenleving onze taak in te vullen. Daarom zoeken we een 
beroepskracht die ons onder meer kan ondersteunen in beleid en het maken van beleidskeuzes.       
 
 

 

Zoeken naar nieuwe wegen     

______________________________________________________________________________________ 

Inleiding  
Het dienen van je naasten is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken. In 
het diaconaat wordt dat dienen van de kerk zichtbaar. De diaconie geeft de kerk als het ware een gezicht.  
Van generatie op generatie zoekt de diaconie hoe zij kan dienen in de eigen gemeente én in de 
veranderende samenleving. Ook wij zijn op zoek.   
 
Kerntaken diaconie 
Binnen de Protestantse Kerk Nederland zijn voor de diaconie de volgende kerntaken omschreven:  
-  de praktische organisatie van het Heilig Avondmaal berust bij de diaconie; 
-  het inzamelen en uitdelen van liefdegaven;  
- onderlinge hulp en ook bijstand, verzorging en bescherming van wie dat nodig hebben; 
-  de diaconie helpt kerkleden om te helpen, door het organiseren van diaconale activiteiten en 

verbanden. 
 
Tijd voor reflectie 
De geloofsgemeenschap van Eibergen - Rekken beleeft roerige tijden. Het ledenaantal daalt en dat blijft 
niet zonder gevolgen. Een handjevol actieve leden houdt een gemeente van ongeveer 1800 leden 
draaiende. Gelukkig met veel enthousiasme.     
 
Nieuwe wegen  
De diaconie wil van betekenis zijn, maar we beseffen heel goed dat we nieuwe wegen moeten gaan.  Daar 
zijn een aantal redenen voor:     
- de diaconie wil van betekenis zijn in kerk en samenleving, maar hoe kunnen we onze 

dienstbaarheid vorm geven? We weten nu niet goed wat er leeft in de samenleving, welke 
uitdagingen er liggen en hoe we daaraan bij kunnen dragen;   

- sinds februari 2016 zijn wij een Groene Kerk en proberen we samen vorm te geven aan duurzaam, 
eerlijk en rechtvaardig gemeente-zijn. Maar het ontbreekt ons aan tijd en menskracht om dit 
proces goed te begeleiden en verder onder de aandacht te brengen in onze eigen gemeente en in 
de samenleving;             

- het diaconaat wereldwijd werd door een commissie ZWO behartigd. Maar sinds 2019 heeft de 
commissie deze taak teruggegeven aan de diaconie. Behalve dat de diaconie de projecten van Kerk 
In Actie financieel ondersteunt, zoekt ze naar een vorm om er binnen de kerk meer aandacht aan te 
geven; 

-  de diaconie is het gezicht van de kerk, maar hoe geven we dat vorm; 
- het ontbreekt ons aan een toekomstgericht giftenbeleid. 
 
Werkplan 2019-2023  
 
1.  Veelheid aan taken 



 

 

Er is een veelheid aan diaconale taken die verdeeld moeten worden. Als we de huidige diaconale taken 
willen blijven doen, is er weinig ruimte voor nieuwe plannen of uitdagingen.  
Daarom gaan we onderzoeken of het mogelijk is om:  
- de organisatie en uitvoering van diaconale activiteiten anders aan te pakken; 
-  gemeenteleden te vragen om zich te verbinden aan diaconale projecten waardoor ze zich 

betrokken voelen;    
 
2. De diaconale presentie  
We willen graag present zijn in onze dorpen. Maar de vraag is hoe we present kunnen zijn en wie onze 
hulp, bijstand, verzorging en bescherming nodig heeft. Daarom willen we ons licht opsteken bij het 
Voormekaar team van de burgerlijke gemeente, bij plaatselijke organisaties als Zonnebloem, Vrouwen van 
Nu, PCOB, gehandicapten- en belangenorganisaties, buurtverenigingen, en andere groeperingen. Na deze 
ronde kunnen we samen met anderen binnen en buiten de kerk gaan zoeken naar hoe we van dienst 
kunnen zijn.  
 
Voor de grotere vraagstukken als armoedebestrijding hebben we al de samenwerking gezocht met andere 
kerken binnen het Diaconaal Platform Berkelland. Het doel is dat daar de knelpunten worden gesignaleerd 
die besproken worden met de overheid of verantwoordelijke instanties.  
 
3. Groene Kerk  
We gaan op zoek naar partners met wie we kunnen samenwerken om de bewustwording over 
verduurzaming en vergroening te stimuleren.  
 
4. Diaconaat wereldwijd  
We zoeken kansen om het diaconaat wereldwijd beter te promoten.  
 
5. Communicatie en zichtbaarheid  
Onze gemeente beschikt over sociale media die we kunnen gebruiken om te vertellen wie we zijn als 
diaconie. We kunnen b.v. regelmatig  in ons kerkblad Contact  schrijven over de diaconie of over het werk 
van een diaken. Bijbehorende verhalen en foto’s doen het altijd  goed. Onder het kopje  ‘actueel’ van de 
website of op facebook kan een ‘highlight’ van een concrete activiteit of aankondiging van een project 
komen te staan.   
 
6. Toekomstgericht giftenbeleid 
We willen in een meerjarenplan beschrijven welk doel we willen bereiken met het vermogen en hoe we het 
vermogen beheren.  
 
We willen ons voor langere tijd, minimaal 3 jaar, verbinden aan een goed doel veraf en/of dichtbij.  
Voor veraf kunnen we kiezen uit projecten van Kerk In Actie of andere doelen.  
Voor dichtbij denken we aan verschillende samenwerkingsverbanden met b.v. vluchtelingenwerk, de 
Weggeefwinkel, Stichting Present Achterhoek, de Voedselbank. Ook denken we aan de mogelijkheid om 
met christelijke scholen aan een project te werken.  
 
Ook is het mogelijk dat gemeenteleden zelf projecten of goede doelen aandragen. We hopen dat 
gemeenteleden zich daardoor meer betrokken zullen voelen. 
 
 
Eibergen, september 2019  
BW/HT 


