Doelstelling volgens het Statuut van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland,
gevestigd te Amerongen
I Inleiding
… Voor de eigen aard van de gemeenschap wordt verwezen naar de Bijbel, Romeinen 12: 4 – 8. … In
het bijzonder wordt ernaar gestreefd door persoonlijke, geestelijke binding van elk lid afzonderlijk
met Christus, alsook met elkaar, een waarachtige Bijbelse huisgemeenschap te vormen. De eigenlijke
kracht van dit werk ligt in de geestelijke gemeenschap van alle leden volgens de Bijbel, 1 Johannes 1,
en in de zielzorgelijke hulp onder elkaar. Derhalve voldoet de gemeenschap aan het in de juridische
literatuur en rechtspraak algemeen aanvaarde begrip: ‘kerkelijke rechtspersoon’, te weten een
organisatie van personen en middelen, die zich gemeenschappelijke godsdienstige opvattingen ten
doel stelt en die als kerkgenootschap wil gelden.
II Statuut
Begripsomschrijving
Artikel 2
De diacones is een leerling-diacones, die op de grondslag van het onfeilbare Woord van God,
geopenbaard in Jezus Christus Zijn Zoon, haar Heiland wenst te dienen door gebed en door passende
arbeid, waarin het winnen van zielen voor onze Here Jezus Christus en zielzorg hoofddoel zijn en die
na een totale vormingsperiode van zes jaar als (aspirant)kortverband diacones of leerling-diacones
doorlopen te hebben de levensstaatverklaring voor waar ondertekend heeft.
Grondslag, doel en kenmerken
Artikel 3
1. Voor de grondslag van de gemeenschap wordt verwezen naar de inleiding en de definitie van
“diacones” in artikel 2.
2. De gemeenschap wordt gevormd door de leden. Leden kunnen slechts zijn diaconessen
alsmede leerling diaconessen. …
3. De gemeenschap is een geloofs- leef- en werkgemeenschap. Dit betekent dat de
diaconessen, die zich door de Heer tot deze levensstaat geroepen weten, persoonlijk en met
elkaar in Jezus als hun Heiland en Heer geloven, elkaar in liefde terzijde willen staan en met
elkaar dat werk willen verrichten, dat door de Heer op hun weg wordt gebracht. Zij
vertrouwen dat de Heer in al hun behoeften zal voorzien.
4. Het moederhuis is het thuis waar de diaconessen hun gemeenschap beleven en vorming
krijgen.

