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Diaconie der Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee

Begroting 2023
De diaconale begroting 2023 is inmiddels in de vergadering van de Algemene Kerken-

raad behandeld. Graag informeert het College van Diakenen de gemeente over de belang-
rijkste zaken van deze begroting. De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 vormen de 
basis van de begroting.

Begroting Begroting Jaarrekening

2023 (€) 2022 (€) 2021 (€)

Baten

Rentebaten 5.000 5.300 4.824

Collecten en giften 137.000 136.000 144.270

Door te zenden
collecten (a)

95.000 91.000 103.473

237.000 232.300 252.567

Lasten

Diaconaal pastoraat (b) 7.500 9.000 7.478

Lasten kerkdiensten en kosten wijkwerk (c) 17.500 20.000 16.907

Verplichtingen en bijdragen andere organen (d) 15.800 15.800 15.603

Kosten vrijwilligers 500 400 150

Kosten beheer en administratie 1.350 1.300 933

Rentelasten en bankkosten 1.500 1.500 1.230

Diaconaal werk plaatselijk (e) 23.350 26.800 11.490

Diaconaal werk regionaal/landelijk (f) 17.000 17.000 -

Diaconaal werk wereldwijd (g) 75.000 69.500 90.050

Afdracht door te zenden collecten en giften 95.000 91.000 103.473

256.500 252.300 247.314

Resultaat -/- 19.500 -/- 20.000 + 5.253

Toelichting:

a)  Dit betreft de bijzondere collecten ten 
behoeve van plaatselijke, landelijke en 
wereldwijde doelen. De plaatselijke doe-
len betreffen het jeugdwerk, de zondags-
school, de verslavingszorg, de voedsel-
bank en de gehandicaptenzorg. De lan-
delijke doelen betreffen het blinden- en 
dovenwerk, het pastoraal diaconaal cen-
trum De Herberg, het Scharlaken Koord 
en Amsterdammers helpen Amsterdam-

mers. De wereldwijde doelen betreffen het 
werk van de G.Z.B., 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 bij-

drage in de kosten van de kerstuitdeling 
van de wijkgemeenten;

d)  Dit betreft de verplichte bijdrage aan de 
kosten van het landelijke diaconaal cen-
trum;

e)  Dit betreft onder andere een bijdrage aan 
de inloophuizen, het plaatselijke oude-
renwerk, de gehandicaptenzorg, het do-
venpastoraat, het vluchtelingenwerk en 
het jongerendiaconaat;

f)  Dit betreft naast de onder (a) genoemde 
doelen het werk van De Hoop, Gevan-
genenzorg Nederland, Stichting Schuil-
plaats, Stichting Ontmoeting, Stichting 
Kuria en de V.B.O.K.;

g)  Dit betreft onder andere naast de on-
der (a) genoemde doelen het werk van 
Stichting Charité, Commissie Oekraïne, 
Stichting Red de kinderen in Colombia, 
Labourward, Shaare Zeedek, Stichting 
Gain, Stichting Red een Kind, Frien-
denstimme, MAF Zendingsvliegers, 
Stichting Mano a Mano, Open Doors, 
etc. Daarnaast worden wereldwijde di-
aconale projecten ondersteund van de 
landelijke kerk via o.a. project 10 27.

Bij het opstellen van de begroting is uit-
gegaan van de bestaande situatie en de be-
kende feiten. De nood in de wereld en om 
ons heen nemen snel en sterk toe. Daarom 
heeft het College van Diakenen besloten 
een begrotingstekort van € 19.500 op te ne-
men, hetgeen ten laste wordt gebracht van 
de aanwezige reserve. Wij vertrouwen erop, 
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 col-
lecte, de Hervormd Katwijk mobiele app, 
GIVT of via NL06RABO0331801736. 

Gedurende zeven dagen na het verschij-
nen van dit nummer van de kerkbode zal de 
(uitgebreide versie van de) begroting ter in-
zage worden gelegd op het kerkelijk bureau. 
Eventuele vragen of bezwaren ten aanzien 
van de begroting kunnen binnen drie dagen 
na de periode van ter inzagelegging worden 
ingediend bij de scriba van de Algemene 
Kerkenraad. In verband met het vertrou-
welijk karakter van deze publicatie is over-
name in andere bladen niet toegestaan.

Het College van Diakenen

Kindernevendienst 
zondag 18 december 2022

Het aftellen naar de geboorte van de Here 
Jezus is begonnen. Zondag is het de vierde 
Adventsweek. De kindernevendienst gaat 
verder met het kerstproject: ’Het gaat goed-
komen!’ We lezen uit het Bijbelboek Lucas. 
Deze zondag zal het gaan over de geboorte 
van Johannes. De beloofde zoon van Zacha-
rias en Elisabet. De naam Johannes heeft een 
speciale betekenis. Deze betekenis is erg be-
langrijk. Kom zondag luisteren naar het ver-
haal en krijg te horen wat de naam Johannes 
nou zo speciaal en bijzonder maakt. 

Er is zondag kindernevendienst in het 
Maranathacentrum en Het Anker. We zien 
jullie hier graag!

Volkskerstzang-samenkomst
op zaterdag 24 december 2022 om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan 

Zee, uitgaande van de evangelisatiecommissie

Voorzang: vanaf 19.45 uur

• Ds. D.M. Heikoop en ds. J. Geene

• Dhr. J. Knape, loco burgemeester

• Orgel: Rein van Duijn

•  Katwijks Christelijk Mannenkoor 
’Eben Haëzer’ o.l.v. Hugo van der Meij

• Sopraan: Jacomina van der Plas-Vooijs

De Zomeravondzangcommissie


