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“Hoop” 

 
 

Diep in onszelf dragen wij de hoop. 
Als dat niet het geval is, 
is er geen hoop meer. 

Hoop 
is een kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop 
is niet voorspellen 

of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop 
in deze diepe en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 

of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 

Hoop 
is ergens voor werken 

omdat het goed is, 
niet alleen 

omdat het kans van slagen heeft. 
Hoop 

is niet hetzelfde als optimisme. 
Evenmin de overtuiging 

dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

ongeacht de afloop, 
het resultaat. 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. De komende en de gaande man/vrouw 
Ook in 2016 zijn er wijzigingen opgetreden in het bestand van ambtsdragers binnen de diaconie.  
Mevr. Hillie de Lange heeft als voorzitter van de diaconie plaatsgenomen in het moderamen. 
 
Er zijn in 2016 2 nieuwe ambtsdragers bevestigd als diaken.  
Wij zijn dank verschuldigd aan de mensen die gestopt zijn en dankbaar dat er ook weer nieuwe 
mensen zich aangemeld hebben om deel uit te gaan maken van dit geweldige college!  
 
2. Diaconaat en eredienst  
 
De diaken heeft binnen de liturgie van de eredienst de volgende vaste taken:  

 Inzamelen van de gaven.  

 Voorbereiden en het assisteren bij de maaltijd van de Heer.  

 Medewerking verlenen aan de Paascyclus  
 
Het inzamelen van de gaven: In de ochtenddienst worden de gaven in twee collectes ingezameld. De 
laatste zondag van de maand wordt er een extra collecte gehouden. 
 
Voorbereiden en assisteren bij de maaltijd van de Heer:  
In 2015 is er totaal 4 keer het Heilig Avondmaal gevierd, 3 x in de ochtenddienst en 1 x op Witte 
Donderdag. De dienstdoende diakenen worden hierbij geassisteerd door twee ouderlingen. 
 
Medewerking verlenen aan de Paascyclus:  
De diaconie heeft bij deze cyclus een belangrijke rol.  
Op Witte Donderdag wordt het avondmaal gevierd, de diakenen van dienst zijn verantwoordelijk 
voor het afruimen van de tafel.  
 
De diakenen worden over actuele zaken geïnformeerd via het blad Diakonia dat 6 x per jaar 
verschijnt en d.m.v. de nieuwsbrief van Kerk in Actie.  
Eigen materiaal dat voorhanden is:  
 
Beleidsplan 2014-2018 
Jaarlijkse werkplan 
Interne sociale kaart  
Handboek diaconaal werk Westerhaar 
 
3. Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen  
Er is ook in 2016 weer een vergadering geweest met de diaconie van de Hervormde kerk over onze 
werkwijze en de aanpak voor de stichting Manna. 
Ieder jaar houden we samen met de Hervormde gemeente enkele keren een voedselinzamelaktie 
voor de stichting Manna in de gemeente Twenterand. 
 
4. Autodienst  
Het coördineren van het vervoer van de ouderen die in het haarhuus wonen om de zondag diensten 
bij te kunnen wonen was ook dit jaar weer in handen van dhr. J. Boertje.  
 
5. Projecten 
Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar een gezin gesteund (geadopteerd) via de stichting 
ondersteuningsproject Roemenië 
 
Ook via het Diaconaal Platform Twenterand zijn we bezig geweest hulp te bieden in de 
verslavingszorg via de Werkgroep - Waypoint waar een lid van de diaconie in is vertegenwoordigd. 
 
6. Munten verkoop; 
Maandelijks voor de diaconievergadering is er voor de gemeenteleden gelegenheid om 
collectemunten te kopen  
  



7. Luister- en kijkdienst  
Ook in 2016 is dankbaar gebruik gemaakt van mogelijkheid om de diensten mee te beleven via de 
kerkradio of rechtstreeks via internet. Mede door de steeds professionelere opnameapparatuur zijn 
we in staat om de eredienst rechtstreeks volledig en duidelijk weer te geven zodat de 
gemeenteleden die niet in staat zijn naar de kerk te komen zich toch weer betrokken voelen bij de 
kerk. “We horen er weer bij” is de reactie. Bovendien is het mogelijk om via internet de diensten op 
een later tijdstip te beluisteren . 
Bovendien boden we ook in 2016 de mogelijkheid aan gemeenteleden en belangstellenden een DVD 
te ontvangen met een opname van de eredienst. De DVD’s worden bij de gemeenteleden bezorgd 
door een  vrijwilliger, onder leiding van de diaconie.  
 
   
8. Dankwoord  
Namens de diaconie willen we al die mensen, die zich vrijwillig inzetten voor het diaconale werk 
binnen onze kerk, bedanken. Dit geldt ook voor een ieder die dit werk ondersteunt, zowel financieel 
als met gebed. Zonder diaconaat kan er geen sprake zijn van een volwaardige gemeente.  
 
Wim Hartman 
diaconie Gereformeerde kerk “de Bron” 
 
Westerhaar, april 2017  
 


