A. Algemene gegevens diaconie
Naam ANBI:
RSIN/Fiscaal nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Wormerveer
824103968
www.pknwormerveer.nl
diaconie@pknwormerveer.nl
Noordeinde 20
1521PA
Wormerveer
Postbus 33
1520AA
Wormerveer

Voor de algemene beschrijving van de Protestantse gemeente te Wormerveer wordt
verwezen naar ANBI gegevens kerk.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven
geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid
van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 3).
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die
tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van
toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Wormerveer.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden,
die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de
financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college,
door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het
regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).
C. Doelstelling/visie
Ons geloof in God is de basis van waaruit wij ons werk in de diaconie verrichten.
Onze Bijbelse opdracht is: “omzien naar elkaar”. Dit is het kenmerk van ons
diaconale werk.
Als diaconie willen wij in het hart van onze kerk zijn: wij zijn dienstbaar aanwezig
voor mensen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben.

Onze diaconale taak houdt niet op bij onze kerkelijke gemeente: wij stellen ons ten
doel dat wij hulp bieden waar geen helper is, dichtbij én ver weg. Hierbij streven wij
gerechtigheid na en willen wij opkomen voor de zwakkeren.
Kort samengevat
Vanuit ons contact met God willen wij contact met elkaar (omzien naar elkaar)
binnen de gemeente en contact met de samenleving, zowel dichtbij als ver weg.

E. Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden
van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te
schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde
gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële
slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en
verantwoording af aan de kerkenraad.
Voor een overzicht van de activiteiten van de College van Diakenen wordt verwezen
naar het Beleidsplan 2015−2020.
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen
over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate
van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte staat van baten en lasten is
dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de
begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het
verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde
ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Diaconie
begroting

begroting

rekening

2021

2020

2019

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen

€

0

€

Bijdragen gemeenteleden (collecten en giften)

€

7.325

€

7.225

€

7.454

Totaal baten €

7.325

€

7.225

€

7.456

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en
wereldwijd)

€

6.500

€

6.400

€

6.704

Bestedingen kerkdiensten, catechese en
gemeentewerk

€

1.050

€

1.050

€

875

Bijdragen aan andere organen binnen de kerken

€

325

€

325

€

288

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

450

€

450

€

364

Totaal lasten €

8.325

€

8.225

€

8.231

Resultaat (baten−lasten) €

-1000

€

-1000

€

− 775

0

€

2

LASTEN

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de
benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd
om een bijdrage voor het diaconale werk van de Diaconie. De opbrengsten hiervan
worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de
vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke
projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen
organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk
van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie
en beheer van de diaconale bezittingen.

