Kogerkerkgemeente
Koog aan de Zaan – Zaandijk

Diaconaal profiel predikant Kogerkerk.
De Kogerkerkgemeente wil scherp inzetten op de maatschappelijke positie van de kerk. Als
de kerk toekomst wil hebben dan moet zij maatschappelijk relevant blijven en helpen
antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen. De predikant zou hierin een stimulerende
rol moeten vervullen.
De diaconie betaalt 184 uren (4 uur per gewerkte week) van de predikant. Daarvoor is een
aantal taken aangemerkt als diaconale taken.
De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald het
hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werd het diaconaat vereenzelvigd
met de zeven werken van barmhartigheid. Dat zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De hongerigen spijzen.
De dorstigen laven.
De naakten kleden.
De vreemdelingen herbergen.
De zieken verzorgen.
De gevangenen bezoeken.
De doden begraven.

In kerkelijk verband wordt diaconaat vooral toegespitst op materiële bijstand aan
hulpbehoevenden en aan maatschappelijke presentie van de kerk in de samenleving. Vanuit
die opvatting kan diaconaat worden onderscheiden van liturgie, pastoraat en toerusting, ook
al komen ook in deze werkvelden diaconale aspecten voor, bv. de voorbeden.
Als diaconaal taken van de predikant Kogerkerkgemeente op jaarbasis zijn benoemd:
- zincafé
- projecten (bv. vluchtelingenwerk, kerk en buurtdag)
- Maaltijd van de Heer 10 x
- voorbeden 10x
- kerkdienst met / voor mensen met een verstandelijke beperking
- uitvaarten 10 %
- 30 % bezoekwerk
- gemeentemaaltijden
- werkgroep duurzaamheid
- diaconie (beleid / vergaderingen)
- diaconale stukken kerkblad
- studie*
- overhead**
Totaal:

10 uur
21 uur
5 uur
6 uur
12 uur
25 uur
40 uur
4 uur
4 uur
10 uur
5 uur
12 uur
30 uur
184 uur

* Uren permanente educatie 310 uur per 5 jaar, jaarlijks gemiddeld 62 totaal, daarvan 1/5e
aan diaconale onderwerpen besteden.
** Overhead predikant 150 uur per jaar, daarvan 1/5e diaconie.
Vanuit de gedachte dat de kerk per definitie dienend is, moet deze urenopzet als een
leidraad worden gezien. Het gaat er niet omdat deze urenverdeling elk jaar exact gehaald
wordt.

