
FINANCIEEL JAARVERSLAG DIACONIE 2015

De jaarrekening 2015 van de Diaconie is door de Algemene Kerkenraad op woensdag 29 juni 2016 voorlopig
vastgesteld. Het College van Diakenen informeert de gemeente graag over hoe de ontvangen giften worden
besteed. Hieronder vindt u een samenvatting van de cijfers over 2015.

BALANS 31-12-2015 31-12-2014

(1) Financiële vaste activa 15.429 12.812
(2) Overlopende activa 27.577 36.724
(3) Geldmiddelen 560.847 546.430
Totaal activa 603.853 595.966

(4) Reserves 582.076 579.767
(5) Overlopende passiva 21.777 16.199
Totaal passiva 603.853 595.966

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 2014

(6) Collecten en giften 149.271 143.563
(7) Collecten voor derden 142.938 155.531
(8) Rentebaten 9.850 11.279
Totaal baten 302.059 310.373

(9) Diaconaal werk plaatselijk 48.225 50.418
(10) Diaconaal werk landelijk 65.801 73.003
(11) Diaconaal werk wereldwijd 168.987 171.679
(12) Diaconaal quotum 17.600 14.417
(13) Overige lasten 1.754 1.758
Totaal lasten 302.367 311.275

(14) Bijzondere baten 2.617 0

Onttrekking / toevoeging aan reserves + 2.309 -/- 902

Toelichting:

(1) Dit betreft één participatie in een stichting en vier verstrekte (renteloze) leningen;
(2) Dit betreft de in 2016 ontvangen giften, collectegeldenen rentebaten die betrekking hebben op 2015;
(5) Dit betreft het diaconaal werk 2015 welke betaald is in 2016;
(7) Dit zijn de collecten die bestemd zijn voor een speciaal doel, waaronder:

(a) Plaatselijk: voedselbank (€ 9.731), verslavingszorg (€ 8.904), jeugdwerk (€ 7.453), algemeen
kerkenraadsfonds (€ 3.657) en zondagschool (€ 3.756);

(b) Landelijk: Scharlakenkoord/Amsterdammers helpen Amsterdammers (€ 4.322), doven- en blindenwerk
(€ 3.533) en pastoraal diaconaal centrum De Herberg (€ 3.446);

(c) Wereldwijd: noodhulp in Nepal (€ 32.539), zending (€ 18.742), familie Blom/Morgensterziekenhuis
(€ 9.656), ZOA vuchtelingenzorg (€ 9.386), Woord en Daad (€ 9.116), werelddiaconaat (€ 8.755), Israël
(€ 5.463) en Oost-Europa (€ 4.479);



(9) Naast de bij (7.a) genoemde plaatselijke doelen zijn er uitgaven voor o.a. vakantieweken gehandicapten
(€ 15.694), ouderenwerk (€ 3.648), jeugddiaconaat (€ 2.000), gehandicaptenwerk (€ 1.246), Haspadie (€ 1.000),
dovencommissie (€ 1.000) en Grip op de Knip (€ 500);
(10) Naast de bij (7.b) genoemde landelijke doelen zijn er uitgaven voor o.a. De Hoop (€ 5.500), Roosevelthuis
(€ 5.000), Stichting Ontmoeting (€ 3.250), VBOK (€ 3.250), Stichting Schuilplaats (€ 2.000), Kuria (€ 1.000) en
Gevangenenzorg Nederland (€ 1.000);
(11) Naast de bij (7.c) genoemde wereldwijde doelen zijn er uitgaven voor o.a. projecten in Oost-Europa
(€ 24.950), projecten in Zuid/Midden-Amerika (€ 14.050), projecten in Afrika (€ 12.600), projecten in Israël
(€ 11.050) en projecten in Azië (€ 8.200).

Tenslotte:

Dankzij de offervaardigheid van de gemeente kon worden bijgedragen aan het lenigen van de nood in de wereld.
Hiervoor zegt de diaconie de gemeente zeer hartelijk dank. Maar boven alles komt de dank toe aan de Heere, die
de harten neigt. Moge Zijn zegen rusten op al het werk, dat metde bijeen gebrachte middelen mag worden
verricht voor de behoeftige naaste dichtbij en ver weg.

Doordat er in 2015 een bedrag ad € 8.314 minder (t.o.v. 2013: €24.507 minder) is opgehaald aan collecten en
giften hebben wij als diakenen minder ondersteuning kunnenverlenen bij hen die dat wel hard nodig hebben.
Wij vragen u daarom de Diaconie in uw offervaardigheid te blijven gedenken, zodat de gemeente haar diaconale
taak in de wereld kan blijven uitoefenen.

De gehele jaarrekening ligt gedurende zeven dagen na het verschijnen van dit nummer van de kerkbode ter
inzage op het kerkelijk bureau. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging
worden gestuurd naar de scriba van de Algemene Kerkenraad. In verband met het vertrouwelijk karakter van
deze publicatie is overname in andere bladen niet toegestaan.

Het College van Diakenen


