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Boek 
Diaken in de praktijk (4e of 5e druk) 

Auteur: Herman van Well 

https://www.hertog.nl/artikel/9789043516976/Diaken%20in%20de%20praktijk/  

Andere literatuur  

1). Kernteksten over het diaconaat – ds. A.W. van der Plas 

2). Eerste hulp bij schulden – over schuldhulpverlening en de kerken 

3). Handboek voor diakenen – Hayo Wijma e.a. 

4). Diaconaat, hoe doe je dat? – Handvatten voor startende diakenen – Matthijs Geluk e.a. 

5). Zevenvoudig diaconaal – Peter van de Kamp 

6). Dienst doen – Praktijkboek voor diakenen – Herman van Well 

7). Yes, ik ben diaken (1 en 2) – Diaconaal Steunpunt 

 

Andere informatiebronnen 

1). Diaconaal Steunpunt: https://diaconaalsteunpunt.nl/  

2). Modules voor eigen gebruik met diaconale aspecten:  https://www.gkvdelft.nl/nl/node/2271   
3). Christelijk noodhulpcluster: https://christelijknoodhulpcluster.nl/    
4). Prisma: https://www.prismaweb.org/nl/    

5). Sociale kaart Delft: https://www.isofa.nl/sociale-kaart/  
 
Muziek 

Liedboekcompendium, Kerkliedwiki, Nieuwe Psalmberijming 

 

 

 

https://www.hertog.nl/artikel/9789043516976/Diaken%20in%20de%20praktijk/
https://diaconaalsteunpunt.nl/
https://www.gkvdelft.nl/nl/node/2271
https://christelijknoodhulpcluster.nl/
https://www.prismaweb.org/nl/
https://www.isofa.nl/sociale-kaart/
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Inleiding 
De liefde tot het diaconaat is de gemeente aangeboren. Diaconaat is voor de gemeente funda-

menteel. Het werk van Christus, de Diaken bij uitstek, zet zich voort in de gemeente die zijn lichaam 

is. Zijn mensen die zich met liefde voor dit werk inzetten, hebben soms behoefte zich in de bijbelse 

achtergronden te verdiepen. Lang niet altijd is duidelijk wat de positie van deze ambtsdragers is. 

Evenmin wat in de snel veranderende samenleving hun taak is. Bezinning daarop kan verhelderend 

werken. 

 

Dit boek is grotendeels ontstaan vanuit de praktijk van diaconale cursussen. Het wil een bijdrage 

leveren aan het verdiepen van de eigen visie. Dat betreft het diaconaat, de gemeente in de samen-

leving en de positie en taak van de diakenen. Deze visie richt zich op de praktijk van het diaconale 

handelen, ook op de organisatie en het beleid. Vanuit deze doelstelling is het boek vooral gericht op 

mensen die zich de tijd en mogelijkheid gunnen voor deze verdieping. 

 

Herman van Well is sinds 1982 werkzaam voor bezinning en toerusting op het Diaconaal Bureau van 

de Christelijke Gereformeerde Kerken in Veenendaal. 
 

Inhoud 

Het principe  

Bijbelse motieven en verhalen 

Uit het door Van der Well gehouden onderzoek bleek dat 

diakenen vinden dat ze te weinig de bijbelse fundering van 

het diaconaat kennen. Dat stelt hen soms vragen waar ze 

geen antwoord op weten. Dat maakt hen bovendien 

kwetsbaar in de uitvoering. Daarom stelt hij in het 1e 

hoofdstuk het diaconaat aan de orde. Waarom is er 

diaconaat en wat is de inhoud ervan? Wat is er zo bijzonder 

aan? Wat houdt het volgens bijbelse gegevens in? Een en 

ander spitst hij toe op de praktijk. 

Het subject  

Gemeente en gaven, ambt en diaken 

In het tweede hoofdstuk komen de gemeente, haar gaven 

en de ambtsdragers, in het bijzonder de diakenen, aan bod. 

Wat betekent de roeping tot diaconaat voor de gemeente? 

Wat is de plaats en de taak van een diaken in het geheel 

van die gemeente en voor het diaconaat? Vanuit de bijbel 

en de geschiedenis lopen er wegen naar het heden. Aan 

het slot geeft hij suggesties voor het praktische werk 

De diaconale aandachts- en 

werkvelden 

Eredienst, gemeente, samenleving, 

wereldwijd 

Het derde en het vierde hoofdstuk gaan vooral over de 

praktijk van het diaconaat. Hij brengt in het derde 

hoofdstuk orde aan in de breedte van het diaconaat. Dit 

vanuit de vraag met welke diaconale aandachts- en 

werkvelden gemeente en diaken te maken hebben. Aan de 

orde komen achtereenvolgens de eredienst, de eigen 

gemeente, de plaatselijke samenleving en het diaconaat 

wereldwijd 
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De praktijk 

Diaconaal huisbezoek, diaconaal geld 

en giften, organisatie en beleid 

In het vierde hoofdstuk geeft hij eerst aandacht aan 

diaconaal huisbezoek. Dat is een middel voor de diakenen 

om mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Een 

ander probleem zijn de vele acceptgiro’s die diaconieën 

ontvangen. Hij geeft suggesties hoe daar mee om te gaan 

en behandelt in het bijzonder het giftenbeleid van de 

diaconie. Tenslotte zijn er sommige fundamentele zaken als 

de organisatie van het werk en de communicatie daarover 

voor diakenen van belang. Dat geldt ook voor het beleid 

van de diaconie en ook voor de onderscheiden taken, die 

binnen of door de diaconie vervuld dienen te worden. Toch 

leven er op dat terrein vragen, vooral omdat de overdracht 

van de gaande naar de komende diaken door de diaconie 

soms onvoldoende is geregeld. Ook dat komt daarom aan 

de orde. 

Verder nog van belang 1). Register van bijbelteksten 

2). Gebruikte literatuur 

3). Aanbevolen literatuur 

4). Informatieve uitgaven 

5). Tijdschriften 

6). Adressen 

 

 

Andere literatuur 

 

1). Kernteksten over diaconaat 

Auteur: Ds. A.W. van der Plas 

Aandacht voor de volgende thema’s 

Een naaste zijn (Lucas 10), de omgekeerde wereld (Markus 10), investeren in de toekomst (Lucas 16), 

tot dienst geroepen (1 Petrus 4), collecte (2 Korinthe 9), Goed doen aan allen (Galaten 6) en 

beslissend onderscheid (Matteüs 25) 

https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/schriftwerk/kernteksten-

over-het-diaconaat:9789061404583 

2). Eerste hulp bij schulden – over schuldhulpverlening en de kerken 

Auteur: Werkgroep Arme Kant van Nederland/Eva en Kerk in Actie 

https://diaconaalsteunpunt.nl/wp-content/uploads/2013/07/Eerste-Hulp-Bij-Schulden.pdf 

3). Handboek voor diakenen 

Auteur: Hayo Wijma e.a. 

Als je 'ja' zegt op de vraag of je diaken wilt worden, word je direct met allerlei vragen geconfron-

teerd. Maar ook als ervaren diaken loop je soms tegen ingewikkelde problemen op. Wat zijn precies 

de grenzen van mijn taak? Hoe signaleer ik problemen? Hoe werk ik samen en met wie? Hoe werkt 

schuldhulpverlening precies? Hoe draag ik mijn taak over aan een nieuwe generatie? Hoe ben ik 

diakenen voor jongeren? Hoe schakel ik de gemeente in? Hoe selecteer je goede doelen voor 

https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/schriftwerk/kernteksten-over-het-diaconaat:9789061404583
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/bijbelstudieseries/schriftwerk/kernteksten-over-het-diaconaat:9789061404583
https://diaconaalsteunpunt.nl/wp-content/uploads/2013/07/Eerste-Hulp-Bij-Schulden.pdf
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ondersteuning? Hoe vindt verantwoording plaats? Hoe communiceer ik transparant? Het boek staat 

boordevol informatie, tips en inzichten voor zowel beginnende als ervaren diakenen.  

 

Auteurs en medewerkers aan dit boek zijn: Hayo Wijma, Trudy Eijkelenboom, Derk Jan Poel en 

Lútzen Miedema, René Erwich, Willemijn Döpp, Lisa Borgerhoff-van den Bergh en Martijn Dekker. 

Allen zijn afkomstig uit verschillende protestantse kerken.  

https://www.bol.com/nl/nl/p/handboek-voor-diakenen/9200000017733777/  

   

   

 

4). Diaconaat, hoe doe je dat? 

Auteur: Matthijs Geluk e.a. 

Als je voor het eerst diaken wordt, kom je tot de ontdekking dat diaconaat veel meer inhoudt dan je 

van tevoren had gedacht. Dit boek is geschreven om jou als startende of gevorderde diaken 

handvatten te bieden. Er wordt o.a. ingegaan op je rol als diaken in de diaconie en in de gemeente, 

diaconale hulpverlening binnen en buiten de gemeente, het werelddiaconaat en het maken van 

nancieel beleid. Je vindt in dit boek ruim voldoende materiaal voor bezinning en onderling gesprek in 

https://www.bol.com/nl/nl/p/handboek-voor-diakenen/9200000017733777/
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de diaconie. De vele mooie en praktische voorbeelden die de auteurs aandragen zullen je inspiratie 

geven voor het diaconale werk in je eigen gemeente. Om dicht bij de Bron van het diaconaat te 

blijven worden bij ieder hoofdstuk ook een lees- en liedsuggestie gegeven, met een aantal vragen om 

over door te praten. 

Matthijs Geluk is gemeenteadviseur van Kerk in Actie en was tot 2014 programmacoördinator van 

het diaconale programma Luisterend Dienen. Aart Peters is gemeenteadviseur van de Protestantse 

Kerk in Nederland en voorheen diaconaal consulent. Verder werkten mee: Dick Klein, Jan de Kluijver, 

Alie Leeang, Steven van Loo, Gijs van Norden, Wim van Ree, Anco de Rooij en Piet Vergunst. 

5). Zevenvoudig diaconaal 

Auteur: ds. Peter van de Kamp 

Ze zijn heel bekend. De woorden van Jezus in Matteüs 25. Over het scheiden van de schapen en de 

bokken - van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. "Want Ik had honger en jullie gaven mij te eten." 

Of juist het tegendeel: "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op." Met die opzienbarende 

onthulling: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van 

mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Het zijn simpele zaken die tot scheiding 

tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen leiden: eten en drinken, huisvesting en kleding, zorg voor 

zieken en gevangenen. Basale barmhartigheid. 

Een eenvoudig en indringend geschreven meditatieboekje. Geschikt voor gesprekskringen en 

bijbelstudiegroepen. 

Dr. P.W. van de Kamp is universitair docent praktische theologie aan de Theologische Universiteit 
(Broederweg) in Kampen. 
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/196681938/Zevenvoudig-diaconaal-de-werken/  
 
6). Dienst doen – Praktijkboek voor diakenen 
Auteur: Herman van Well 
In zijn nieuwe boek Dienst doen geeft Van Well inhoudelijke en praktische informatie aan diakenen 
ter overweging en bespreking. De thema’s die aan de orde komen kunnen dienen als opening bij een 
diaconievergadering. Omdat de onderwerpen kort besproken worden, kan iemand in een verloren 
ogenblikken zich in verdiepen. Elke twee bladzijden bevatten samen een thema. De opzet is steeds 
dezelfde: een Bijbelgedeelte, een lied, een gebed. 
https://clcnederland.com/product/dienst-doen-pod-9789043515337  
https://www.hertog.nl/artikel/9789043515337/z/?sqr=diakenen&  
 
7). Yes, ik ben diaken 
Auteur: Diaconaal Steunpunt 
Gefeliciteerd, je hebt als diaken een mooie taak! Je mag meewerken aan een essentieel onderdeel 
van kerk-zijn: je gemeente helpen om handen en voeten geven aan het Evangelie. 
 
‘Yes! Ik ben diaken’ geeft je praktische handvatten om op jouw plek mee aan de slag te gaan. Deel 1 
geeft een goed beeld van een aantal diaconale basisprincipes en staat daarnaast stil bij de kern van je 
diaconale taak: je gemeente opbouwen in dienen, delen en doen. 
 
In deel 2 van Yes ik ben diaken lees je meer over diaconale thema’s zoals armoede, eenzaamheid, het 
geven van financiële steun en over verschillende vormen van samenwerken. 
https://webshop.diaconaalsteunpunt.nl/product/yes-ik-ben-diaken-deel-2-2021/  
 
 
 

https://www.boekwinkeltjes.nl/b/196681938/Zevenvoudig-diaconaal-de-werken/
https://clcnederland.com/product/dienst-doen-pod-9789043515337
https://www.hertog.nl/artikel/9789043515337/z/?sqr=diakenen&
https://webshop.diaconaalsteunpunt.nl/product/yes-ik-ben-diaken-deel-2-2021/
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Andere informatiebronnen 
 
1). Diaconaal Steunpunt 
https://diaconaalsteunpunt.nl/onderwerpen/  
Aandachtsgebieden: armoede en schulden, echtscheiding, een veilige kerk, eenzaamheid, 
gevangenen, handicap, mantelzorg, ziekte en ouderdom. 
 

Aanbod Vluchtelingen Praktijkvoorbeelden 

In en rondom de kerkdienst Corona Kerk naar buiten 

Financieel Eerlijk en duurzaam Diaken en gemeente 

Bezoek en gesprek Plannen en organisatie  

 
Er zijn diverse mogelijkheden voor advies, begeleiding en training, waarmee het steunpunt diakenen 
kan  helpen met het leiding geven aan het diaconaat in jullie gemeente. 
https://diaconaalsteunpunt.nl/ons-aanbod/  
Webinars: https://diaconaalsteunpunt.nl/webinars/  
 
2). Modules voor bijbelkringen 
Op de site van de kerk staan meerdere modules over onderwerpen die diaconale aspecten hebben.  
a). Genieten van genoeg 
b). Armoede, de kerk een zorg! 
c). Bijbelstudies met vluchtelingen 
d). Bijbelstudies voor vluchtelingen 
e). Dankbaarheid 
f). Kerk voor de buurt 
g). I am N (christenvervolging) 
h). Het groene hart van het geloof 
i). Michazondag themapakketten 
j). Open Doors themapakketten 
k). De blinde vlek van de kerk 
l). Jouw geld telt 
m). Geld verandert alles 
n). Ik mis je 
o). Burn-out 
p). Dagelijks werk – Gods werk en onze roeping 
q). Reflecties op huwelijk en scheiding 
https://www.gkvdelft.nl/nl/node/2271  
 
3). Het christelijk noodhulpcluster 
https://christelijknoodhulpcluster.nl/ 
EO Metterdaad, Tear Fund, Red een Kind, ZOA, Woord en Daad, Dorcas,  
https://christelijknoodhulpcluster.nl/wp-content/uploads/2021/05/Collectedia-scaled-1.jpg  
 
4). Prisma 
Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelings-
samenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht.  
Leden: https://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/lidorganisaties  

https://diaconaalsteunpunt.nl/onderwerpen/
https://diaconaalsteunpunt.nl/ons-aanbod/
https://diaconaalsteunpunt.nl/webinars/
https://www.gkvdelft.nl/nl/node/2271
https://christelijknoodhulpcluster.nl/wp-content/uploads/2021/05/Collectedia-scaled-1.jpg
https://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/lidorganisaties
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Visie en missie: https://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/missie-en-visie 
Doel: https://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/doel  
https://www.prismaweb.org/nl/  

 
Muziek 
 
1). Liederen met zoekterm ‘dienen’ 
https://kerkliedwiki.nl/index.php?search=dienen&title=Speciaal%3AZoeken&go=OK  
2). Lied 378, sterk Heer de handen tot uw dienst 
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/378-sterk-heer-de-handen-tot-uw-dienst-3_5_7  
3). Liederen van schrijvers voor gerechtigheid 
a). CD Licht aan 
https://www.michanederland.nl/svg/  
b). CD Zeeën van recht 
https://www.bol.com/nl/nl/p/zeeen-van-recht/1000004011450189/  
4). De Nieuwe Psalmberijming 
Zoektermen ‘arm’, ‘rijk’, ‘troost’, ‘eenzaamheid’, ‘onrecht’, ‘rechtvaardigheid’ etc. 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/ 
 
 

https://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/missie-en-visie
https://www.prismaweb.org/nl/over-prisma/doel
https://www.prismaweb.org/nl/
https://kerkliedwiki.nl/index.php?search=dienen&title=Speciaal%3AZoeken&go=OK
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/378-sterk-heer-de-handen-tot-uw-dienst-3_5_7
https://www.michanederland.nl/svg/
https://www.bol.com/nl/nl/p/zeeen-van-recht/1000004011450189/

