Beleidsplan +
jaarplan 2019

Stichting Diaconale Leefgemeenschap
Bethanië

1. Missie
Onze leefgemeenschap is een groep mensen die geloven in de God van de Bijbel en de kracht van het
gebed. We leven in verbondenheid en eenheid met elkaar, met God en met Zijn schepping. Wij delen
lief en leed en staan open voor de mensen die we ontmoeten. We willen een gastvrij huis van hoop
zijn, met liefde, vriendschap en gezelligheid voor jong en oud. We delen wat wij zelf van God hebben
ontvangen en gaan genadig om met onszelf en de ander op basis van gelijkwaardigheid. Wij vieren
het leven door samen met anderen te bidden, te delen en te dienen.
2. Grondslag
We zijn een interkerkelijke gemeenschap. Wat ons verbindt is het geloof dat we aan de hand van de
volgende kernpunten beschrijven:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest;
de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en
voleinding;
onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn
zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven,
Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke
wederkomst in macht en heerlijkheid;
de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid
en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem
onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn
rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;
de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van
degenen, die verloren gaan, ten oordeel;
het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in
de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te
getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het
lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het
evangelie in de hele wereld te verkondigen.

3. Visie
De leefgemeenschap is een initiatief van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland.
Deze gemeenschap bestaat uit 7 zusters. Door het kleiner worden van de gemeenschap was het niet
meer mogelijk om in het oude pand aan de Jan van Zutphenweg 4 te blijven. In de zoektocht om ook
als kleine zustergemeenschap inhoud te kunnen blijven geven aan de missie van de
zustergemeenschap heeft zij besloten om samen met 4 gezinnen onze nieuwe diaconale
leefgemeenschap Bethanië te starten het centrum van Amerongen.
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Onze leefgemeenschap is gebouwd op 3 pijlers: bidden, delen en dienen. Met bidden bedoelen we
dat we dagelijks met elkaar bidden. We doen dat voor elkaar en de wereld dichtbij en ver weg. Met
delen bedoelen we dat we het dagelijks leven met elkaar delen (samen eten, delen van lief en leed,
gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten (tuin, schuur etc.). Met dienen bedoelen we dat
dat we er voor willen zijn voor mensen dichtbij en ver weg met materiële, sociale en/of geestelijke
noden. We nodigen hen bij ons thuis in de gemeenschapsruimte, of we trekken erop uit om ze zelf op
te zoeken. Deze 3 pijlers zijn onderling nauw met elkaar verbonden: Zonder samen te bidden valt het
hart van de gemeenschap weg, zonder het leven met elkaar te delen zijn we geen gemeenschap, en
zonder de wereld om ons heen te dienen vergeten we waarvoor we er zijn.
Het wonen in de leefgemeenschap staat voor ons gelijk aan het deelnemen aan de leefgemeenschap.
Iedereen doet mee, en heeft daarvoor tenminste acht uur in de week beschikbaar. Daarnaast heeft
de leefgemeenschap een diaconaal werker in dienst die mede uitvoering geeft aan diaconale
activiteiten. Alle leden van de leefgemeenschap zijn financieel onafhankelijk van de
leefgemeenschap. Zo bewaken we met elkaar dat deelname aan de leefgemeenschap gebeurt op
grond van de juiste motieven en de financiën binnen de stichting gebruikt worden voor de missie van
de gemeenschap.
In onze benadering willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij wat we tegenkomen aan vragen bij onze
ontmoetingen met mensen. We sluiten daarbij aan bij de relaties die de Zendings-Diaconessen door
de jaren heen hebben opgebouwd in Amerongen en daarbuiten. We geloven in persoonlijke
aandacht en organische groei, niet in masterplannen en grootschalige activiteiten. Belangrijker dan
wat we doen en ondernemen, is de manier waarop we er voor mensen om ons heen zijn: met
aandacht, bewogenheid en persoonlijke betrokkenheid.
4. Beleid
We onderscheiden twee vormen van beleid. De eerste vorm van beleid is het permanente beleid dat
vastligt in het huishoudelijk reglement. Het omvat oa. huisregels, de interne werkwijze, regelingen
rond lidmaatschap en het beëindigen van het lidmaatschap, en afspraken rond financiën. De tweede
vorm van beleid is het strategische beleid dat gericht is op de doelstelling van de leefgemeenschap.
Dit beleid wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door middel van een jaarplan voor elk van de drie
pijlers. In dit jaarplan wordt rekenschap gegeven van het afgelopen jaar en nieuwe plannen voor het
nieuwe jaar vastgelegd.
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5. Jaarplan 2019
5.1 Algemeen
2019 is het jaar van de start van de nieuwe leefgemeenschap. De zustergemeenschap is eind mei
verhuisd naar het nieuwe pand, de 4 nieuwe gezinnen zijn er in juli komen wonen. De periode tot het
einde van het jaar staat in het kader van het ‘landen’: het wennen aan het nieuwe huis, de nieuwe
omgeving en aan elkaar. We organiseren daarnaast diverse activiteiten waarin we het dorp en onze
achterban kennis laten maken met ons nieuwe gebouw. Ook werken we aan een nieuwe huisstijl en
een nieuwe website.
5.1 ALGEMEEN
Activiteit

Wanneer

Verantwoordelijk

Ontwikkelen nieuwe huisstijl

3e kwartaal 2019

DB

Ontwikkelen nieuwe website

4e kwartaal 2019

DB

Open huis buurt

3e kwartaal 2019

LG

Open huis buurt

3e kwartaal 2019

LG

Officiële opening

3e kwartaal 2019

LG

Nieuwe bestuursleden

3e kwartaal 2019

bestuur a.i.

Opstellen regeling financiën

4e kwartaal 2019

bestuur

5.2 Geloven
Gebed is het hart van onze gemeenschap. We komen uit verschillende tradities. De zusters hadden
hun vaste vormen, ook de afzonderlijke gezinnen hadden die. Met elkaar moeten we nieuwe vormen
vinden waarin we ons herkennen. We richten ons tot eind van het jaar vooral op het vinden van een
ritme voor het dagelijks gebed in een vorm waarin we ons allemaal herkennen.
5.2 BIDDEN
Activiteit

Wanneer

Verantwoordelijk

Voorstel tbv LG

augustus 2019

cie geloven

Start dagelijkse gebeden

september 2019

Leefgemeenschapraad

5.3 Delen
Met elkaar moeten we onze manier van samenleven uitvinden. Dat gaat over het opstellen van
roosters voor het schoonhouden van de algemene ruimtes, tot zaken als het gezamenlijk vieren van
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verjaardagen. Een precieze planning laat zich daar niet voor maken. Wel is het zaak dat we de
afspraken die we met elkaar maken, goed vastleggen.
5.2 DELEN
Activiteit

Wanneer

Verantwoordelijk

Update huishoudelijke
reglement tbv bestuur & LR

Ieder kwartaal

cie delen

5.4 Dienen
Zoals aangegeven bouwen we voort op het werk van de zustergemeenschap. Een groot deel van dit
werk zal worden gedaan door de zusters en de diaconaal werkster (onze betaalde kracht). De
commissie dienen verkent tot het einde van het jaar wat de mogelijkheden zijn om als
leefgemeenschap voor het dorp tot zegen te zijn met als doel om enkele concrete voorstellen voor
activiteiten te doen.
5.4 DIENEN
Activiteit

Wanneer

Verantwoordelijk

Onderzoek mogelijkheden tot
dienen

3e en 4e kwartaal 2019

cie dienen

Voorstel tbv LG

December 2019

cie dienen

Taallessen voor migranten (3 x
per week)

3e en 4e kwartaal 2019

cie dienen

Ontmoetingsochtenden voor
(migranten)vrouwen

3e en 4e kwartaal 2019

cie dienen

Computerlessen voor
laaggeletterden

3e en 4e kwartaal 2019

cie dienen

Lezen met laaggeletterden

3e en 4e kwartaal 2019

cie dienen

Bezoekwerk AZC Leersum

3e en 4e kwartaal 2019

cie dienen

Sociaal vangnet

3e en 4e kwartaal 2018

cie dienen

Stille hulp

3e en 4e kwartaal 2019

cie dienen

Kerstpakkettenactie

December 2019

cie dienen

Kerstbijeenkomst

December 2019

cie dienen
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