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Samen voor een sterk diaconaat
 De Federatie van Diaconieën is de landelijke organisatie 

van diaconieën in de Protestantse Kerk in Nederland.

www.federatie-diaconie.nl



Wat is de Federatie van Diaconieën?
De Federatie van Diaconieën is de landelijke organisatie 
van diaconieën in de Protestantse Kerk in Nederland. 

De Federatie is in 1910 opgericht door enkele diakenen uit de toenmalige 
Nederlandse Hervormde Kerk, uit zorg over de volgens hen te geringe sociale 
oriëntatie van de kerk.  Vooruitlopend op de kerkfusie van 2004 werd in 1998 het 
lidmaatschap opengesteld voor alle diaconieën die tot de Protestantse Kerk in 
Nederland zouden gaan behoren. 
In de tegenwoordige tijd betekent dit dat lid kunnen zijn: Protestantse diaconieën, 
Hervormde diaconieën, Gereformeerde diaconieën, Evangelisch-Lutherse diaconieën, 
Waalse diaconieën en diaconieën van federaties van gemeenten.
De Federatie van Diaconieën is een zelfstandige organisatie. Zij werkt ten dienste van 
de Kerk en met haar samen, maar neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte 
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Organisatie van de Federatie van Diaconieën
De Federatie van Diaconieën hanteert een lichte organisatiestructuur. 
Het bestuur bestaat uit vijf of zeven personen, die allen vrijwilliger zijn. 

Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.  Als adviserend lid 
neemt een lid van het moderamen van de Protestantse Kerk aan de werkzaamheden 
deel.  In het bestuur zijn verschillende deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd 
(diaconaat, overheid en politiek, financiën, kerkelijke organisatie etc.). Bij de 
samenstelling wordt rekening gehouden met geografische spreiding.  
Het bestuur wordt ondersteund door een klein bureau.  Voor projecten en 
bijzondere activiteiten wordt per keer extra capaciteit ingehuurd (expertise 
maatschappelijke vraagstukken, researcher, tekstredacteur, vormgever etc.). 
De leden van het bestuur ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
Vanwege de geringe overhead kan de contributie voor de Federatie laag blijven. 

Zie voor de actuele contributie http://www.federatie-diaconie.nl/lidmaatschap.

Wat is de betekenis van het diaconaat 
voor kerk en samenleving?
Vanuit protestantse diaconieën is er van oudsher een grote 
betrokkenheid bij diaconale noden en maatschappelijke vraagstukken.  

Veel vrijwilligers zetten zich in voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving 
via diaconale projecten en maatschappelijke organisaties. 
Diaconieën spelen in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals op het 
terrein van zorg en welzijn. Zij helpen waar geen helper is en dragen zo bij aan de 
sociale cohesie. Diaconieën geven gezicht aan de kerk voor degenen die niet onder 
het traditionele bereik van de kerk vallen en dragen met diaconale initiatieven bij aan 
nieuwe vormen van kerk zijn.   
Uit onderzoek dat de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie 
heeft uitgevoerd naar de betekenis van het diaconaat voor kerk en samenleving 
blijkt dat de maatschappelijke bijdrage van de protestantse diaconieën in geld 
en vrijwilligersinzet kan worden gewaardeerd op ruim een kwart miljard euro 
per jaar (Dienen, Delen, Doen, 2015). Uit vervolgonderzoek van de Federatie in 
samenwerking met Kerk in Actie komt naar voren dat de diaconale inzet stijgt en 
naar verwachting van de diaconieën voor de voorziene toekomst zelfs zal blijven 

stijgen (Toekomstgericht diaconaat, 2017). 

Tot in de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog was de Federatie  
betrokken bij talloze initiatieven tot 
het stichten van instellingen voor 
armen, bejaarden, zieken, onder meer 
Diaconessenhuizen. Een actueel 
voorbeeld is het Roosevelthuis in Doorn, 
accommodatie voor zorgvakanties, 
tegenwoordig als Rooseveltpaviljoen 
onderdeel van Nieuw Hydepark. Ook 
richtte de Federatie het vakblad voor 
diakenen ‘Diakonia’ op (nu uitgegeven 
door Kerk in Actie).



Wat doet de Federatie van Diaconieën?
Met haar leden stáát de Federatie voor het belang van 
het diaconaat in kerk en samenleving.

De Federatie wil beleid en ontwikkelingen binnen de kerk beïnvloeden zodat  
recht wordt gedaan aan de sociale roeping van de kerk
De Federatie ziet toe op een evenwichtige en juiste besteding van de financiële 
middelen van de kerk ten behoeve van het binnenlands diaconaat en het 
internationale diaconale werk
De Federatie ondersteunt diaconieën met het besturen en beheren van de 
diaconie als rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie

De Federatie geeft hieraan invulling door: 
overlegpartner te zijn van synode, dienstenorganisatie en Kerk in Actie
contacten te onderhouden met en deel te nemen in organisaties die van belang 
zijn voor het diaconale werk
publicaties uit te brengen en studiedagen te organiseren

Ook geeft de Federatie de erepenning voor diakenen uit en brengt zij een 
nieuwsbrief uit. 

Versterk de stem van het diaconaat!
Versterk de stem van het diaconaat en wordt met uw 
diaconie lid van de Federatie van Diaconieën: 
samen voor een sterk diaconaat!  
Zie voor informatie over het lidmaatschap  
http://www.federatie-diaconie.nl/lidmaatschap

Contact
www.federatie-diaconie.nl
Postbus 1070, 3300 BB Dordrecht
Telefoon: 078-6393668 

E-mail: info@federatie-diaconie.com
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