
Financieel overzicht 2019 College van Diakenen Protestantse Gemeente 
Zoetermeer 

Het financieel overzicht van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Zoetermeer 
bestaat uit de staat van baten en lasten over 2019  en een toelichting op de diaconale activiteiten in 
2019. 

Staat van baten en lasten(verkort) weergegeven: 

 

Verslag van activiteiten in 2019 
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.   

Begroting 2019 Jaarrekening2019 Jaarrekening2018

baten

 Opbrengsten uit bezittingen 3.500 3.027 3.686
 Bijdragen gemeenteleden 86.900 99.233 98.813
            

Totaal baten 90.400 102.260 102.499

lasten
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 77.300,00 89.045 83.755
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) 

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2.400,00 2.024 2.310
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6.500,00 6.423 6.552
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 4.200,00 5.090 5.924
           

Totaal lasten 90.400,00 102.582 98.541

Resultaat (baten - lasten) 0 -322 3958



 
Voor de uitvoering van praktische ondersteuning wordt samengewerkt met de Stichting Present, die 
er op gericht is vraag en aanbod van praktische ondersteuning bij elkaar te brengen. Ten behoeve 
van de ondersteuning door de Stichting Present is in 2019 in verschillende kerken gecollecteerd. Er is 
ook gewerkt met een tijdcollecte ten behoeve van de Stichting Present. 
 
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.  In 2019 zijn onder meer bijdragen verleend aan het diaconaal samenwerkingsverband 
van de Zoetermeerse kerken(DOZK) en de Stichting Urgente Noden Zoetermeer.  De direct verleende 
financiële individuele hulpverlening is in 2019 ten opzichte van vorige jaren hoger uitgekomen, maar 
deze post fluctueert van jaar tot jaar.  
Individuele hulpverlening heeft in 2019 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 nemen wel aanzienlijk toe.  
 
Regelmatig zijn er in 2019 inzamelingen en collecten gehouden voor de Voedselbank. Ook zijn er 
collecten gehouden ten behoeve van onder meer Hospice Zoetermeer,  de Stichting Present, de 
Stichting Schuldhulpmaatje Zoetermeer, de Stichting Jobhulpmaatje, Halte 2717 en de opvang voor 
vluchtelingen.  Aan organisaties in Zoetermeer werd aan collecten en donaties een bedrag van ruim € 
12.500 afgedragen. 
 
De bijstand beperkt zich niet tot het lokaal niveau. In 2019 is een bedrag van ruim  € 67000 
geschonken aan een keur van goede doelen.  
 
Voor de wereldwijde ondersteuning van groepen en personen wordt er actief geparticipeerd in 
specifieke projecten van Kerkinactie. In 2019 betroffen dit onder meer bijdragen voor projecten en 
acties: 
Ethiopië: bestrijding droogte en armoede 
St. Chr. Hulp aan Kenia (Schik) 
Thailand 
Noodhulp bij rampen , waaronder de overstromingen in Zuidelijk Afrika (Mozambique) en de oorlog 
in Syrië 
Stichting Oost-Europa  
Kinderen in de knel (Moldavië) 
  
De afdrachten in 2019 bedroegen, onderverdeeld naar categorieën; 
Projecthulp:   €   8.700,00 
Zendingsactiviteiten:  €   2.500,00 
Noodhulp bij rampen:  €   5.500,00 



KerkinActie Buitenland;  € 15.000,00 
KerkinActie Binnenland:  €   1.500,00 
Diverse doelen:   € 34.000,00 
  
 
Algemeen maatschappelijk welzijn 
 
Sociale vraagstukken over armoede, vluchtelingen en zorg zijn al lang een centraal aandachtspunt 
voor diakenen. Structureel krijgen deze vraagstukken aandacht via Kerkinactie. Op plaatselijk niveau 
is er vanuit het Beraad van Kerken overleg met de gemeente over de aanpak van de structurele 
problemen. Een intensievere diaconale samenwerking van de kerken in Zoetermeer is zeker 
wenselijk. 
 
Signaleren knelsituaties samenleving 
 
In alle wijkdiaconieën en het College van Diakenen is er aandacht voor de problemen in de zorg en in 
het bijzonder ook voor wat betreft de toepassing van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning(WMO) voor thuis- en mantelzorg. Ook de problematiek van de persoonsgebonden 
budgetten is daarbij aan de orde gekomen. In samenwerking met DOZK wordt ondersteuning 
verleend in individuele gevallen 
 
Dienst aan Tafel en inzameling gaven 
 
De Dienst aan Tafel is een traditionele taak van de diakenen in de verschillende wijkgemeenten. De 
diakenen zijn ook verantwoordelijk voor de inzameling van de gaven in de diensten van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer. Er is een ondersteunende organisatie voor het verzamelen, 
storten en het registreren van de collecteopbrengsten. De totale collecteopbrengsten (exclusief 
doorzendingen ten behoeve van derden) bedroegen in 2019 ruim € 180.000 
 
Toerusten van de gemeenten in diaconale roeping. 
 
Jaarlijks wordt een specifieke thema-avond voor alle diakenen van de Protestantse Gemeente 
Zoetermeer georganiseerd. In 2019 is aandacht geschonken aan samenwerking van de 
wijkdiaconieën in het verband van het College van Diakenen. Een algemene wens is de 
samenwerking in het Beraad van Kerken op diaconaal gebied meer inhoud te geven. Het College van 
Diakenen wil graag dat er een diaconaal samenwerkingsverband ontstaat, dat de taken van het DOZK 
kan overnemen. Natuurlijk blijft de aandacht ook gericht op ontwikkelingen op het gebied van 
armoedebeleid in de gemeente Zoetermeer en op mogelijkheden om mensen die werkloos zijn te 
helpen bij de ondersteuning werk te kunnen vinden. Bij langdurige werkloosheid loopt men niet 
alleen tegen praktische, maar ook tegen mentale en geestelijke vragen aan. Voor kerken ligt hier een 
kans om werkzoekenden te ondersteunen.   Schuldhulpmaatje Zoetermeer, de Stichting 
Jobhulpmaatje in Zoetermeer bieden bij de oplossing van deze problematiek ondersteuning. De 
Stichting Present vervult een belangrijke ondersteunende rol bij vrijwilligersactiviteiten. 
 


