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De bezetting van onze diaconale raad bestond aan het begin van dit jaar uit vier diakenen, ieder met 

een eigen taak, een secretaris en een penningmeester, de positie van voorzitter is nog steeds vacant 

(de penningmeester neemt waar), er wordt nog gezocht naar iemand die deze taak wil gaan 

vervullen. In de eerste weken van het jaar waren het nog kerkdiensten zonder kerkgangers in het 

gebouw, de kerkdienst kon gevolgd worden via een kerkdienst uitzending met alléén geluid. Later in 

het jaar met beeld en geluid.  Drie diaken hebben aangegeven om in het begin van het komende jaar 

(2023) te stoppen, een aantal heeft het werk al een paar termijnen gedaan, en wil dan ontheven 

worden uit het ambt. Het zoeken naar nieuwe diakenen is voor de raad is een continu proces 

geweest, maar tot op heden, in een sterk vergrijzende gemeente, nog niet erg succesvol. De diaconie 

heeft niet het beheer over gebouwen en andere onroerend zaken. 

Het woord diaken betekend dienaar en zo willen wij ons dan ook opstellen, zowel binnen de kerk als 

daarbuiten.  

Bij de vieringen op de zondag en andere kerkelijke feestdagen is er één diaken aanwezig, zo ook bij 

de diensten in het verzorgingstehuis De Meerwende (6x per jaar), die door onze kerk worden 

verzorgd. De taken bij de diensten zijn het verwelkomen van de kerkgangers, assistentie verlenen 

aan de koster, het aankondigen en verzorgen van de collecten, het verzorgen van de bloemengroet. 

Voor hulp bij het collecteren en het verdere afwikkeling wordt hulp van een kerkganger gevraagd, 

zodat er altijd minimaal twee personen bij de verdere afwikkeling van de collectegelden aanwezig 

zijn. De collecte opbrengst van De Meerwende zijn voor de kapel in het verzorgingstehuis.  Bij 

vieringen met het Heilig Avondmaal zijn er twee diakenen aanwezig, die alles verzorgen.  

Voor de doelen waarvoor op een speciale dagen wordt gecollecteerd is een collecterooster gemaakt, 

met als richtlijn de aanbevelingen van Kerk in Aktie, (zie Bijlage collecte rooster). Voor de overige 

collecten is de bestemming het algemeen werk van de diaconie, of wordt het doel bepaalt tijdens de 

diaconie- vergadering, of is afhankelijk van een bepaalde gebeurtenis in de wereld. Vaak willen we 

ook de organisatie steunen, waarvoor de predikant die voorgaat werkt. (b.v. Ds. Rasser - Zeemans 

Centrale   ds. M. Meiring – Luchthaven Pastoraat).   

Uit voorzorg voor besmettingen door het Corona-virus werd er niet tijdens de dienst gecollecteerd, 

maar kon men bij het verlaten van de kerkzaal de gave doen in de daar opgestelde collectezakken. 

De collecten-gelden van zowel de kerk als de diaconie worden door 2 personen bij de bank gestort.) 

Tevens is er de mogelijkheid om te geven via de Givt of iets over te maken op de banknummers van 

de diaconie of de kerk.                                                                                                                               

Ondanks dat het aantal kerkgangers tijdens de diensten is afgenomen, werd er niet veel minder 

gegeven. Steeds meer mensen gaan digitaal doneren, men geeft dan gemakkelijk wat meer. 

De diaconale raad komt 1 x per maand (met uitzondering de vakantie maanden) bij elkaar, 1 diaken 

vertegenwoordigt de raad in het moderamen (1x in de vier weken) en alle diaken hebben zitting in de 

kerkraad (1x in de 8 weken). In de diaconie vergadering wordt bepaald welke aanvragen om 

financiële steun worden gehonoreerd en met welk bedrag. Hierbij proberen we zoveel mogelijk de 

projecten te steunen waarbij voor ons bekende mensen de initiatiefnemers zijn. 

Dit jaar werd er ook aan ons een aantal malen een verzoek gedaan om steun voor Oekraïners in onze 

omgeving.  (Het gebouw achter het Corendon Hotel en het Park Hotel in Lijnden)    

De diaconale uitgaven van dit jaar waren:                                                                                         l 

Diaconaal Plaatselijk   €1843   - Diaconaal Landelijk  €2170   - Diaconaal Wereldwijd  €2070           

Giften aan instellingen €4716 

 



                                                                                                                                                                                                              

Giften aan instellingen (landelijk en regionaal) 

Stichting de Regenboog                                €250 St. Zorgb. De Badhoeve dag best.            €250 

Arme Kant van Nederland                            €400 Voedselbank afd. Badhoevedorp             €300 

St Saint Egidio Nederland                             €300 St. Esperanza inloophuis                            €300 

Luchthaven Pastoraat                                   €200 Artsen Zonder Grenzen                              €300 

St. Liliane fonds                                              €150 Gestrande Vluchtelingen                           €400 

Hospice Bardot                                               €300  

Leger des Heils                                                €400  

 

De doorzend collecten (landelijk en wereldwijd). 

Noodhulp Pakistan                                        €327 Prot. Koopvaardij voor zeevarenden        €280 

Noodhulp Oekraïne                                       € 1775 Voedselbank (Haarlemmermeer)              €950 

Soft Tulipe  Oekraine                                     €700  Kinderen in de Knel                                      €350 

Binnenlands Diaconaat                                 €160 
         

Missionair werk PKN                                    €100 

Wereld Diaconaat Colombia                        €154 De Glind                                                          €200 

Wereld Diaconaat Zuid-Afrika                     €200                                                     

Wereld Diaconaat Oeganda                        €150  

 

De diaconie heeft sinds een aantal jaren ook bedrag gereserveerd staan voor het noodfonds, zodat 

wanneer er een aanvraag komt voor extra financiële steun er vanuit deze reservering onttrokken kan 

worden. Het fonds is zowel voor leden van de kerk als voor mensen buiten de kerk. Twee diakenen 

bepalen of de aanvraag gehonoreerd wordt, en welke hulp het best geboden kan worden. In dit jaar 

was het niet nodig om geld uit het fonds te onttrekken.  Giften voor het fonds komen ook ten goede 

aan het fonds.   

De diaconie heeft momenteel geen lening meer uitstaan bij het Oikocredit, de termijn van lening was 

verstreken en het uitstaande bedrag is teruggestort, wel blijven we lid en betalen we contributie.   

Verder waren de diakenen ook behulpzaam bij activiteiten zoals, de ouderenmiddagen, de rouwsuite 

enz.  

Omstreeks de Kerst, wanneer er aanwijzingen voor zijn, wordt voor mensen die moeilijk rond kunnen 

komen wat extra’s gedaan, meestal een gift in de vorm van tegoedbonnen van de supermarkt. Hier 

staat klein bedrag voor gereserveerd, voor dit jaar was er geen aanleiding om dit te doen. 

Ons beleid is erop gericht om het vermogen, dat in de loop der jaren is opgebouwd zeker niet te 

laten groeien. Ons uitgavenpatroon is hierop aangepast en klein verlies vinden we toelaatbaar, dit 

jaar sluiten we af met een verlies van 583 euro. 

De Diaconie  


