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De Protestantse gemeente te Zoetermeer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit
in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die
geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
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 Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11
artikel 4 lid 2 van de Kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk
in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën 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 Zoetermeer
Het financieel overzicht van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente
Zoetermeer bestaat uit de staat van baten en lasten over 2021 en een toelichting op de
diaconale activiteiten in 2021.

Het College van diakenen bestaat uit 6 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 classicaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Protestantse gemeente te Zoetermeer
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Begroting
2022

Rekening
2021

Rekening
2020

1.500
30.900
65.000

2.208
39.515
146.528

2.910
37.196
136.663

97.400

188.251

176.769

1.600
6.785
2.615
800
16.000
6.000
6.000
57.600

1.426
5.897
2.961
1.683
15.045
9.356
5.649
146.528

2.373
6.159
3.518
797
12.267
5.497
4.200
137.263

97.400

188.545

172.074

0

-294

4.695

Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

-

11.501
-

-

-

11.501

-

Resultaat verslagjaar (A+B)

0

11.207

4.695

Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-

-

-

-

-

-

Resultaat naar Algemene reserve (D)

0

11.207

4.695

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Bijdragen van leden en anderen
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten A
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A
Operationeel resultaat (A)
Incidentele baten en lasten

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
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Verslag van activiteiten in 2021
Onderling dienstbetoon
Het onderling dienstbetoon is gericht op het naar elkaar omzien. Via het diaconale werk zet
de kerk zich in voor hen die (binnen en buiten de christelijke gemeente) tussen wal en schip
geraakt zijn. De kerk heeft compassie met ouderen, mensen met een beperking, chronisch
zieken, dementerenden en mantelzorgers De compassie wordt tot uitdrukking gebracht
onder andere door middel van bezoekwerk en vormen van praktische ondersteuning, b.v. bij
verhuizingen, het bijhouden van de administratie, het invullen van formulieren, het
doorverwijzen naar andere instanties, het wandelen met ouderen of gehandicapten, het
begeleiden bij vakanties. Onderling dienstbetoon vindt ook plaats via de verschillende
inloophuizen van de wijkgemeenten en door middel van attenties en andere blijken van
meeleven voor ouderen en zieken. Een bijdrage aan de Kerst Inn behoort tot de jaarlijkse
activiteiten. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorgverlening en begeleiding biedt de
diaconie aan families of individuele personen de mogelijkheid van een vakantie aan, indien
ze daarvoor niet zelf in de gelegenheid zijn of daartoe onvoldoende financiële middelen
hebben.

Voor de uitvoering van praktische ondersteuning wordt samengewerkt met de Stichting
Present, de Stichting Jobhulpmaatje en de Stichting Schuldhulpmaatje in Zoetermeer. Deze
stichtingen bieden praktische ondersteuning op de gebieden van hulpverlening,
werkloosheid en arbeid. Ten behoeve van de ondersteuning van deze stichtingen is in 2021
in verschillende kerken gecollecteerd. Er is ook gewerkt met een tijdcollecte ten behoeve
van de Stichting Present.

In het Beraad van Kerken is een werkgroep ingesteld die zich richt op het tot stand brengen
van een gemeenschappelijk Diaconaal Centrum in Zoetermeer. In 2021 is actief nagegaan of
hiervoor voldoende steun is te vinden bij de verschillende kerkgenootschappen en is een
projectplan opgesteld voor de financieringsopties van een dergelijk centrum. Het gaat in
hoofdzaak om het samenbrengen van verschillende diaconale ondersteuningen zoals de
Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Jobhulpmaatje en andere diaconale ondersteuningen zoals
individuele ondersteuning en bijstand.

Bijstand, verzorging en bescherming
In verschillende gevallen is aan individuele personen een financiële ondersteuning verleend
om de vaste kosten van huur, energie en zorgverzekeringen te kunnen voldoen. Enerzijds
gebeurt dit direct door een wijkdiaconie en anderzijds in samenwerking met de Stichting
Schuldhulpmaatje Zoetermeer en of de Stichting Urgente Noden in Zoetermeer. In 2021 zijn
onder meer bijdragen verleend aan de Stichting Schuldhulpmaatje Zoetermeer en de
Stichting Urgente Noden Zoetermeer. De direct verleende financiële individuele
hulpverlening is in 2021 ten opzichte van vorige jaren redelijk stabiel gebleven, maar deze
post fluctueert van jaar tot jaar.
Individuele hulpverlening heeft in 2021 plaatsgevonden aan onder meer personen die te
kampen hadden met arbeidsongeschiktheid, problemen met uitbetaling van persoonlijke
budgetten, personen in asielprocedures en personen met grote schulden. Opvallend is dat
het aantal gevallen van individuele hulpverlening relatief beperkt blijft, maar de zwaarte,
omvang en complexiteit van de gevallen kennen een grote bandbreedte.

Regelmatig zijn er in 2021 inzamelingen en collecten gehouden voor de Voedselbank. Ook
zijn er collecten gehouden ten behoeve van onder meer Hospice Zoetermeer, de Stichting
Jobhulpmaatje, en andere plaatselijke diaconale bestemmingen.
De wijkgemeenten Zuid en Noord hebben een specifieke actie gevoerd voor het geven van
een vakantietas aan kinderen in Zoetermeer die ondersteuning behoeven voor vakanties.
Ook op landelijk niveau verzorgde het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie
ondersteuning voor het aanbieden van een vakantietas, Totaal werd aan diaconale
ondersteuning aan plaatselijke organisaties in 2021 ondersteuning verleend tot een bedrag
van € 17.733.

De bijstand beperkt zich niet tot het lokaal niveau, maar is ook gericht op ondersteuning aan
landelijke en wereldwijde doelen en projecten.
De problemen met vluchtelingen op het eiland Lesbos en de brand in het vluchtelingenkamp
Moria de vluchtelingenproblematiek van kinderen in Griekenland. De wijkgemeente Zuid
heeft het gehele jaar 2021 een project ondersteund dat specifiek gericht is op de
vluchtelingenkinderen in Griekenland

Voor de wereldwijde ondersteuning van groepen en personen wordt er actief geparticipeerd
in specifieke projecten van Kerkinactie. In 2021 betroffen dit onder meer bijdragen voor
projecten en acties:


Ethiopië: bestrijding droogte en armoede








ZWO: Deelgenoten “Foka in Burgas”
St. Chr. Hulp aan Kenia (Schik)
Kinderen in Thailand
Noodhulp bij rampen, waaronder de overstromingen in Limburg en de aardbeving op
Haiti
Stichting Oost-Europa
Kinderen in de knel en vluchtelingenkinderen in Griekenland (project wijkgemeente
Zuid)

De afdrachten in 2021 bedroegen in orde van grootte, onderverdeeld naar categorieën;
1. Projecthulp:

2. Zendingsactiviteiten:
3. Noodhulp bij rampen:
4. Wereldwijde doelen:
5. Landelijke doelen:

€ 25000
€ 5000
€ 6000
€ 33500
€ 45000

