
Diaconale gemeente en de Diaconie 

Tot helpen waar geen helper is zijn alle leden 

van de christelijke kerk geroepen. Steeds weer 

en op vele manieren vervullen gemeenteleden 

hun dienst van barmhartigheid en gerechtig-

heid.   

 

Binnen onze gemeente zijn er diakenen en  

diaconale medewerkers met speciale taken. 

We spreken van het college van diakenen. 

De Diaconie wil de kerkelijke gemeente steeds 

weer laten zien waar er in de maatschappij 

noden zijn en hoe er geholpen kan worden. In 

onze vergaderingen wordt zorgvuldig gepland  

welke doelen onze steun nodig hebben, zowel 

plaatselijk, als landelijk én in internationaal  

verband. 

In elke kerkdienst is een diaken aanwezig die  

verantwoordelijk is voor het toelichten van de 

hulpvraag en het inzamelen van de gaven.  

Bij de viering van de Maaltijd van de Heer heb-

ben diakenen een dienende taak. Ze delen 

brood en beker uit en zo wordt een ieder aan 

de oproep van Jezus herinnerd om brood en 

léven te delen. 

Barmhartigheid en Gerechtigheid 

Barmhartigheid …… als er één woord kenmer-

kend is voor het diaconale handelen van de 

christelijke kerk dan is het wel dit woord. Denk 

aan de Bijbelse gelijkenis van de Barmhartige 

Samaritaan: de mens langs de kant van de weg 

wordt geholpen. Terwijl velen voorbij gaan, 

blijft deze Samaritaan staan. Geraakt door de 

nood kan hij niet anders. 

Barmhartig zijn …., én ook gerechtigheid doen 

voor mensen in nood, vooral wanneer zij dit 

zelf niet kunnen. Samen op te komen voor hun 

rechten, hen stimuleren om hun talenten ont-

plooien om volwaardig te kunnen leven. 

Niet alleen christenen voelen zich geraakt 

door de nood in de wereld. Ook mensen van-

uit allerlei andere levensbeschouwingen en 

godsdiensten voelen zich geroepen om te hel-

pen. 

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat er, 

waar mogelijk, samengewerkt wordt met an-

deren.  

Indien nodig is er contact met gemeentelijke  

instanties en andere  

organisaties om bij  

vraagstukken te kunnen  

bemiddelen. 

 

wij helpen elkaar 

Diaconie 

Wat betekent dit voor u? 

 

 

 

Protestantse Kerk Castricum 



Kerk in Actie welke hulp nodig is en vraagt 

daarvoor een bijdrage middels opname in het 

collecterooster.  Dit geldt ook voor Kerk in Ac-

tie projecten waarbij kerken in ontwikkelings-

landen met hun organisaties gesteund worden 

om medemensen te helpen en het Evangelie 

te verspreiden.  

 

Meer informatie en actuele telefoonnummers 

vindt u op de webpagina van het College van 

Diakenen en in ons kerkblad Over & Weer. 

U kunt mailen naar   

cvdiakenen@pkcastricum.nl 

Aanvragen bij acute financiële nood, gericht 

aan de Stichting Noodfonds van de kerken in 

de Gemeente Castricum kunt u voorleggen 

aan het  

Secretariaat van de Diaconie  

Postbus 145 

1900 AC Castricum 

Tel. 0251-656019 

 

 

 

 

Wilt u de Diaconie steunen,  gebruikt u dan 
het IBAN nr: NL22 RABO 03 1196 9992 

 

 

 

De Protestantse Kerk Castricum wil 

een gemeenschap zijn, die geïnspi-

reerd is door het voorbeeld van Jezus 

en de oude verhalen uit de Bijbel, om-

ziet naar elkaar en naar mensen dicht-

bij en veraf.  

 

 

Zorgen om het dagelijks brood 

Soms vallen mensen tussen wal en schip in de  

wereld van voorzieningen van de overheid. In 

dat geval proberen diakenen de weg te wij-

zen en indien nodig, financieel te ondersteu-

nen met een lening of een gift. Ondanks alle 

welvaart zijn er veel mensen die in armoede 

leven. Daarvoor is het Noodfonds opgericht in 

samenwerking met andere kerken in de regio 

Castricum en wordt de Voedselbank  

financieel en met menskracht gesteund.  

 

Bijzondere aandacht gaat verder uit naar 

mensen die, om wat voor reden ook, in de 

problemen zitten. Vanwege ziekte, isolement, 

werkloosheid of het ontbreken van een ver-

blijfsvergunning. 

Dit gebeurt door persoonlijk contact maar 

ook door het financieel steunen van personen 

en projecten in Castricum of daar buiten.

         

Kerk in Actie 

Kerk in Actie is de landelijke instantie die 

werkt in opdracht van alle diaconieën van de 

Protestantse Kerk. Zo worden krachten ge-

bundeld om in binnen- en buitenland structu-

reel hulp te geven.  

Ook voor noodhulp bij rampen informeert 

http://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/uit-de-kerkenraad/college-van-diakenen/item7

