Beleidsnotitie

Diaconaal Platform Oegstgeest
van de Raad van Kerken Oegstgeest
Stimuleren en verbinden
Communicatie
Afstemming
Elkaar versterken

Het Diaconaal Platform is op 16 november 2015 door de Raad van Kerken geïnstalleerd.

Introductie

Diaconie is hulp bieden aan allen die het nodig hebben, uitgaande van de bijbelse
opdracht om naar de naaste om te zien. Deze hulp wordt al door veel kerken vorm
gegeven vanuit hun eigen gemeenschap.
Het Diaconaal Platform Oegstgeest (DPO) wil de diaconale hulp bundelen waar dat kan
en nodig is en wil de kennis en kunde delen die in de Oegstgeester kerken aanwezig is.
Het idee van een Diaconaal Platform is niet nieuw. In veel plaatsen in Nederland is al een
dergelijk platform actief. Omdat de laatste jaren in Oegstgeest veel diaconale initiatieven
en projecten zijn gestart is het moment aangebroken om ook een diaconaal platform voor
Oegstgeest op te richten.
De denkgroep heeft gekozen voor een lichte constructie om ruimte te creëren en mee te
kunnen bewegen in het proces van de ontwikkelingen.

Doel DPO
Het delen van kennis en kunde binnen de kerken en geloofsgemeenschappen in
Oegstgeest en het met elkaar verbinden van mensen, projectorganisaties en instanties,
om zo op diaconaal vlak datgene wat samen kan ook samen te doen voor kerk en
samenleving en als kerk midden in de samenleving te staan.
Kernpunten hierbij zijn:
-

stimuleren en verbinden van bestaande en nieuwe projecten en activiteiten;
interne en externe communicatie intensiveren en optimaliseren;
afstemmen en geen dingen dubbel doen;
elkaar versterken.

Taken
De leden van het DPO verrichten de volgende taken:



het actief onderhouden en bevorderen van contact tussen de aangesloten kerken en
christelijke geloofsgemeenschappen onderling;
het optreden als aanspreekpunt voor organisaties van buiten de kerken;
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het actief naar buiten treden richting de plaatselijke of regionale overheid over zaken
als zorgbeleid, asielbeleid, minimabeleid, schuldhulp, vluchtelingenhulp, daklozen, etc.
Zo nodig in overleg met de RvK.;
het in kaart brengen op welke terreinen diaconale hulp of advisering wordt gewenst,
maar nog niet of niet meer wordt geboden;
het onderbrengen en koppelen van organisaties zoals het Hulpfonds Oegstgeest,
SchuldHulpMaatje Oegstgeest, Hulp in de Praktijk (HiP), Present Oegstgeest en
Zorgmaatjes Oegstgeest.

Inbedding en verantwoording
Het DPO valt organisatorisch onder de Raad van Kerken van Oegstgeest (RvK) en voert
ter verantwoording frequent overleg met de RvK. De verslagen worden doorgestuurd naar
de RvK.
Het DPO houdt ter toetsing van zijn doelstelling regelmatig platformvergaderingen waarin
o.a. de diaconale projecten met hun actualiteiten en de stand van zaken van de
activiteiten worden besproken, bijgestuurd en geëvalueerd.
Het leden van het DPO zijn ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan zijn of
haar kerk of geloofsgemeenschap.
De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen zijn gehouden haar afgevaardigde
in het DPO te informeren over nieuwe en lopende diaconale projecten en activiteiten.

Begrenzing
Met betrekking tot de afzonderlijke kerken of christelijke geloofsgemeenschappen
onthoudt het DPO zich van bemoeienis met:
 de pastorale zorg;
 de reguliere diaconale taken;
 het diaconaal beleid.
Diaconale projecten die zich bij het DPO willen aansluiten dienen een relatie met een kerk
of christelijke geloofsgemeenschap te hebben.
De diaconale projecten die bij het platform aangesloten zijn, zijn en blijven inhoudelijk en
bestuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen beleid en realisatie;
Het DPO is niet bedoeld voor persoonlijke afhandeling van diaconale aangelegenheden.

Samenstelling DPO-team
Het DPO-team bestaat uit afvaardigingen van kerken en geloofsgemeenschappen, die bij
de RvK aangesloten zijn als lid of waarnemend lid en, indien mogelijk, uit afvaardigingen
van de aangesloten organisaties of projecten.
Het aantal deelnemers van het team is minimaal 5 en maximaal 10.
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Aanstelling leden
De leden worden aangesteld door de RvK op voordracht van de afzonderlijke kerken en
geloofsgemeenschappen.

Zittingsduur
De leden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, met een mogelijkheid tot
verlening van maximaal nog eens 4 jaar. Na maximaal 8 jaar moet een lid ontslag worden
verleend.
Duurzaamheid
De kerken en geloofsgemeenschappen dragen zorg voor de continuering van hun
vertegenwoordiging in het DPO-team.
Ondersteuningsintentie
Van de deelnemende kerken christelijke geloofsgemeenschappen wordt een
ondersteuningsintentie gevraagd ten aanzien van het DPO.
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