
Diaconie der Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee - Begroting 2017

De diaconale begroting 2017 is inmiddels in de vergadering van de Algemene Kerkenraad behandeld.

Graag informeert het College van Diakenen de gemeente over de belangrijkste zaken van deze

begroting. De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 (die wij ter vergelijking hierbij vermelden)

vormen de basis van de begroting.

Jaar-

Begroting Begroting rekening

2017 (€) 2016 (€) 2015 (€)

Baten

Rentebaten 6.900 9.500 9.850

Collecten en giften 146.600 143.500 149.272

Door te zenden collecten (a) 108.500 106.000 142.938

262.000 259.000 302.060

Lasten

Diaconaal pastoraat (b) 9.700 8.750 8.016

Lasten kerkdiensten en kosten wijkwerk (c) 14.000 14.250 13.307

Verplichtingen en bijdragen andere organen (d) 16.900 17.000 17.630

Kosten vrijwilligers 400 400 407

Kosten beheer en administratie 500 1.350 956

Rentelasten en bankkosten 1.000 750 769

Diaconaal werk plaatselijk (e) 30.500 30.000 26.495

Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (f) 54.900 54.800 65.801

Diaconaal werk wereldwijd (g) 154.100 151.700 168.987

282.000 279.000 302.368

Resultaat -/- 20.000 -/- 20.000 -/- 308

Toelichting:

a) Dit betreft de bijzondere collecten ten behoeve van plaatselijke, landelijke en wereldwijde

doelen. De plaatselijke doelen betreffen het jeugdwerk, de zondagsschool, de verslavingszorg,

de voedselbank en de gehandicaptenzorg. De landelijke doelen betreffen het blinden- en

dovenwerk, het pastoraal diaconaal centrum De Herberg, het Scharlaken Koord en

Amsterdammers helpen Amsterdammers. De wereldwijde doelen betreffen het werk van de

familie Blom in Albanië, het Morgensterziekenhuis in Zimbabwe, de zending, Woord en Daad,

ZOA Vluchtelingenzorg, het Werelddiaconaat, de Medische Zending, de hulp aan Oost-Europa en

Israël;

b) Dit betreft een bijdrage aan het pastorale werk in huize Salem en de Duinrand;

c) Dit betreft onder andere de kosten ten aanzien van de bediening van het Heilig Avondmaal, de

verstrekking van bijbels tijdens de huwelijksdiensten en een bijdrage in de kosten van de

kerstuitdeling van de wijkgemeenten;

d) Dit betreft de verplichte bijdrage aan de kosten van het landelijke diaconaal centrum;

e) Dit betreft onder andere een bijdrage aan de inloophuizen, het plaatselijke ouderenwerk, de

gehandicaptenzorg, het dovenpastoraat, het vluchtelingenwerk en het jongerendiaconaat;

f) Dit betreft naast de onder (a) genoemde doelen het werk van De Hoop, Gevangenenzorg

Nederland, Stichting Schuilplaats, Stichting Ontmoeting, Stichting Kuria en de V.B.O.K.;

g) Dit betreft onder andere naast de onder (a) genoemde doelen het werk van Stichting Charité,

Commissie Oekraïne, Stichting Red de kinderen in Colombia, Labourward, Shaare Zeedek,

Stichting SDOK, Stichting Gain, Stichting Red een Kind, Friendenstimme, MAF Zendingsvliegers,



Stichting Mano a Mano, Open Doors, etc. Daarnaast worden wereldwijde diaconale projecten

ondersteund van de landelijke kerk via o.a. project 10 27.

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de bestaande situatie en de bekende feiten.

Hierbij constateren wij dat de collecte opbrengsten weer licht stijgen na een dalende trend van de

afgelopen jaren, maar dat de nood in de wereld en om ons heen sterk toeneemt. Om de diaconale

activiteiten op peil te houden is het College van Diakenen genoodzaakt een begrotingstekort van

€ 20.000 op te nemen, dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de aanwezige reserves. Toch

vertrouwen wij er op, dat u ons in het komende jaar voldoende middelen zal geven, zodat wij in staat

zijn om het diaconale werk te doen waar dat nodig is. Moge de zegen des Heeren op uw diaconale

gaven rusten.

Laten wij, in navolging van onze Heere Jezus Christus, omzien naar onze naaste in nood en geef aan

de Diaconie via de collecte of via NL06 RABO 0331 8017 36.

Gedurende zeven dagen na het verschijnen van dit nummer van de kerkbode zal de (uitgebreide

versie van de) begroting ter inzage worden gelegd op het kerkelijk bureau. Eventuele vragen of

bezwaren ten aanzien van de begroting kunnen binnen drie dagen na de periode van ter inzage

legging worden ingediend bij 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


