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Inleiding
De gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland heeft in de periode 2017-2019 grote veranderingen
ondergaan. Het moederhuis aan de Jan van Zutphenweg is verlaten, een nieuw huis is betrokken. De zustergemeenschap is onderdeel geworden van een grotere groep, leefgemeenschap Bethanië.
In de periode die voor ons ligt zullen we verder moeten ondervinden en uitwerken hoe de zustergemeenschap
binnen deze context aan haar bedoeling kan beantwoorden. Dit is een zoektocht die wij als groep ondernemen, en waarbinnen elke zuster persoonlijk haar eigen weg te vinden heeft. Op kleinere schaal dan voorheen,
maar niet minder van betekenis.
In deze periode van verandering is nog niet alles tot in detail vast te leggen. In dit beleidsplan leggen we de
hoofdlijnen vast van de richting die we op het oog hebben. Gaandeweg zullen we in de komende jaren taken
overdragen op anderen binnen de leefgemeenschap. Voor deze beleidsperiode gaan we ervan uit dat we de
taken die hier beschreven zijn zelf kunnen uitvoeren.
Wij mogen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. God is getrouw! Hij zal ook wegen vinden waarlangs
onze voet kan gaan. Het is met elkaar een zoektocht om onze weg te ontdekken. Individueel, als zustergemeenschap en als onderdeel van leefgemeenschap Bethanië. Dit vraagt om gebed, overgave en gemeenschapszin. Tegelijkertijd mogen wij stappen zetten in vertrouwen. Terugkijkend mogen we ons verwonderen.
Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen. Het aloude lied dat we vroeger zongen:
Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
Dat mag vandaag en morgen realiteit zijn.
Geroepen voor het leven om Zijn liefde zichtbaar te maken door ons zijn, in woord en daad.

Zr. Greet Verhoeven,
Amerongen
Vastgesteld, 4 juni 2020
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Kader, missie en visie
“De gemeenschap van Zendings-Diaconessen wordt gevormd door vrouwen die zich aan haar Heer en aan elkaar verbinden in een geloofs-, leef- en werkgemeenschap. De grondslag van de gemeenschap is het onfeilbare
Woord van God, geopenbaard in Jezus Christus, Zijn Zoon. Het doel van de gemeenschap is het winnen van zielen voor onze Here Jezus Christus middels de vier pijlers van ons werk: zending, evangelisatie, diaconaat en
pastoraat”. Deze tekst is terug te vinden in verschillende beleidsplannen van de gemeenschap van ZendingsDiaconessen. Deze woorden zijn, als weergave van waar het in de gemeenschap om gaat, nog steeds van
kracht. Wel is de vorm gewijzigd.
De gemeenschap maakt nu, sinds medio 2019, deel uit van de leefgemeenschap Bethanië, die onder het
motto ‘geloven, dienen, delen’ haar eigen richting zoekt. Als zusters zijn we actief onderdeel van de leefgemeenschap en zetten we ons elk persoonlijk hiervoor in. Binnen de leefgemeenschap is het onze intentie om
het gedachtengoed van de diaconessengemeenschap door te geven aan de meewoners.
De nieuwe vorm van wonen maakt, dat we minder nadrukkelijk als groep opereren, maar elk persoonlijk zoeken naar een invulling van ons diacones-zijn die past bij de mogelijkheden en gaven die wij ontvangen hebben.
Richtwoorden daarin zijn nog altijd de hierboven genoemde vier pijlers zending, evangelisatie, diaconaat en
pastoraat maar ook, meer algemeen, presentie. Met de term ‘presentie’ drukken we uit dat we aandacht willen hebben voor de mensen waarmee we in aanraking komen. Aanwezig zijn waar mensen zijn beschouwen
we heel nadrukkelijk als taak van een diacones. Dat betekent dat we heel bewust keuzes maken op welke
plekken we aanwezig (present) willen zijn.
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Activiteiten
Op basis van het voorgaande, zien wij in deze beleidsperiode een aantal taken voor onszelf weggelegd. Zoals
gezegd is daarbij niet de uitvoering van de taak de hoofdzaak, maar de mogelijkheid die deze taak ons biedt
om als diacones zichtbaar en hoorbaar getuige van de liefde van Jezus Christus te zijn. Present zijn is mede
daarom het kernbegrip. Concreet betekent dit dat we zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven.
Dat betekent dat de veel van de hier genoemde activiteiten niet (uitsluitend) onder verantwoordelijkheid of
op initiatief van de zusters worden uitgevoerd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderhouden van de bezinnings- en gebedsmomenten als zustergemeenschap
Organiseren van wekelijkse samenkomsten voor senioren in Amerongen, ter bemoediging en geloofsopbouw.
Ondersteunen van asielzoekers en migranten, waaronder praktische hulp, taalles en Bijbellezing
Bieden van (psycho)pastorale ondersteuning, onder anderen in Hospice de Wingerd, in een leefgemeenschap in Renkum, en in Amerongen (onder anderen voor de PKN) en Veenendaal (via de Regenboog en
ICF)
Betrokkenheid bij inloopactiviteiten in Amerongen
Betrokkenheid bij boerderij ‘De Toekomst’ in Maarsbergen
Het ondersteunen van de zustergemeenschap in Rwanda
Ondersteunen van het zendingswerk onder de Wajana-indianen in Suriname
Verlenen van ‘stille steun’; praktische en financiële hulp voor wie dat nodig heeft.
Het verzorgen van spreekbeurten binnenshuis en ‘in het land’.
Participeren in het sociaal vangnet Amerongen
Het bieden van internetpastoraat via GlobalRize

De mate waarin we deze activiteiten kunnen uitvoeren, hangt af van de draagkracht en conditie van de individuele zusters. Waar taken in de knel komen, zullen we deze proberen (deels) over te dragen op anderen.
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