
 

 
       Vriezenveen,  april 2015. 
 
L.S., 
 
Hierbij wordt u de diaconale rekening over het jaar 2014 aangeboden. De rekening geeft een 
inzicht in de baten en lasten over het jaar 2014 en de vermogenspositie per 31 december 
2014. Tevens wordt, in kort bestek, verantwoording afgelegd van het in 2014 gevoerde 
beleid en beheer. 
 
1. Resultaat 
De rekening over het jaar 2014 sluit met een negatief saldo van € 6.419. Hoewel de meeste 
cijfers op onderdelen afwijken van de begroting, wordt het negatieve saldo vooral 
veroorzaakt door de volgende punten:  
 
Opbrengsten: 
 
832 De totale opbrengst van de collecten was in 2014. € 3.868 hoger dan in 2013. Dit wordt 
veroorzaakt doordat er minder doorzendcollecten en meer collecten zonder bestemming zijn 
geweest. 
 
839 De opbrengst van de actie “Appeltje voor de dorst” was in 2014 € 2.285 lager dan in 
2013. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen plukactie is geweest en de opbrengst dus 
alleen maar werd bepaald door de verkoop van fruit. 
  
84 De totale opbrengst van doorzendcollecten lag in 2014 € 5.214 lager dan in 2013. Dit 
wordt veroorzaakt door een lager aantal collecten met bestemming. 
 

De totale opbrengsten (excl. doorzendcollectes, incl. Appeltje voor de dorst) lagen in 

2014 € 1.785 hoger dan in 2013.  
 
Uitgaven: 
 
In het kader van het terugbrengen van het eigen vermogen van de diaconie was in de 
begroting een bedrag opgenomen van € 5.000 aan binnenlandse doelen en € 5.000 aan 
buitenlandse doelen. Aan het eind van het boekjaar 2014 zijn deze bedragen verdeeld over 
een aantal doelen.  
 
451 De lasten voor het diaconaal quotum lagen in 2014 € 938 lager dan in 2013.  
 
501 De uitgaven voor “Stille Hulp” lagen in 2014 € 1.453 lager dan in 2013. Dit wordt mede 
verklaard door extra giften aan de stichting Manna in 2013.  
 
509 De kosten heilig avondmaal lagen in 2014 €1.740 lager dan in 2013. Dit wordt verklaard 
door het aanschaffen van nieuwe avondmaal tafelkleden voor wijk west in 2013. 
 
Bij lasten voorgaande jaren is een bedrag van € -1027 opgenomen, hierin zit verwerkt een 
teruggave van de waarde van de inventaris (kerkradio’s) door de kerkvoogdij ivm de 
overname van kerkradio’s door de kerkvoogdij. 
 
Voor het overige zijn er kleine verschillen ten opzichte van de jaarcijfers 2013. 
 

De totale uitgaven (excl. doorzendcollectes) lagen in 2014 € 16.477 lager dan in 2013. 

Ten opzichte van de begroting lagen deze uitgaven € 4.685 lager. 



 

2. Vermogenspositie 
Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt € 74.737. Hiervan is een bedrag van  
€ 784 niet vrij besteedbaar, omdat dit bedrag in de vorm van renteloze leningen en 
deelnemingen is vastgelegd. 
 
 
3. Collecten 
Jaarlijks stelt de Algemene Kerkenraad het collecterooster voor het daaropvolgend jaar vast. 
Zowel de collecten met een bepaalde – als de collecten met een onbepaalde bestemming 
zijn in dit rooster opgenomen. De opbrengst van de collecten zonder bestemming wordt 
aangewend voor allerlei diaconale doeleinden. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij 
rampen van grote omvang, kunnen collecten zonder bestemming worden gewijzigd in 
collecten met bestemming.  
De jeugddienstcommissie kiest uit een voordracht van de diaconie vijf bestemmingen voor 
de diaconale collecten in de jongerendiensten die in de Grote Kerk worden gehouden. 
 
4. Zending en Werelddiaconaat 
 

4.1. Kerkinactie 
Met Kerkinactie zijn afspraken gemaakt over het bedrag (quotum) dat de diaconie zal 
bijdragen aan het Werelddiaconaat en de zending; het zogenaamde diaconaal en missionair 
aandeel. De bijdragen voor de zending lopen via de plaatselijke centrale 
zendingscommissie.  
 
4.2. Geloofszending 
Aan jongeren uit onze gemeente werd een financiële bijdrage verleend voor projecten in het 
buitenland waaraan zij een aantal maanden meewerkten. Dit is aanleiding geweest om voor 
dit soort gevallen, waarin sprake is van geloofszending, een regeling te ontwerpen voor 
financiële ondersteuning. Maximaal zal € 250 per project worden gegeven tot een totaal van 
€ 750 per jaar. Is afgelopen jaar geen beroep op gedaan. Is wel de bedoeling om het 
komende jaar e.e.a. weer duidelijk onder de aandacht te brengen 
 
4.3. Werelddiaconaat 
 
De diaconie heeft in 2014 financiële steun gegeven o.a. aan de stichting werkgroep Oost 
Europa (bijdrage + collecte) en de werkgroep Albanië. Daarnaast is € 4.500 verdeeld over 
verschillende doelen. 



 

5. Kerkradio/kerktelefoon 
 
Met ingang van 2012 valt het beheer van de Kerkradio\KerkTV onder de kerkvoogdij. De 
maandelijkse opbrengsten van kerkradio komen vanaf dat jaar ook niet meer ten bate van 
de diaconie. Wel worden de collectebusjes nog geleegd door de diaconie. 
Via de kerkradio wordt 1 keer per maand door een aantal vrijwilligers een uitzending 
verzorgd, hierin worden een aantal gedichten en een Bijbelgedeelte voorgelezen. Tevens 
worden er aangevraagde liederen ten gehore gebracht.  
 
6. Jeugdwerk 
Voor met name het clubwerk verstrekt de diaconie een bijdrage aan Reflection. Tevens 
draagt de diaconie bij in de salariskosten van de jeugdwerk- coördinator. 
 
7. Media-aangelegenheden 
De diaconie ondersteunt het levensbeschouwelijke werk van Delta FM. Er komen jaarlijks 
altijd 3 uitzendingen vanuit de Hervormde Gemeente Vriezenveen waarvan soms 1 
rechtstreeks. De andere diensten worden verzorgd door het brengen van een geluidsdrager 
naar de studio van Delta FM via een vastgesteld rooster. De dienst komt dan iedere keer 
vanuit een andere kerk.  
  
8. Maatschappelijke dienstverlening 
De diaconie is vertegenwoordigd in de LAR (ledenadviesraad) van de zorgorganisatie  
Carint / Reggeland. Deze commissie vergadert ongeveer 3 à 4 keer per jaar. Het beleid met 
betrekking tot de zorghulp van deze organisatie, in z’n vele facetten, wordt in voornoemde 
commissie besproken. 
 
9. Stille hulp 
Voor bepaalde gevallen is de diaconie het sociale vangnet. Als alle voorliggende 
voorzieningen zijn aangesproken en er zijn dan nog financiële problemen, door welke 
oorzaak dan ook, dan komt de diaconie in beeld. Stille hulp wordt veelal verstrekt in overleg 
met en op advies van het maatschappelijk werk. Hulpvragen komen binnen via predikanten, 
diakenen, maatschappelijk werk enz. In klein comité (voorzitter, secretaris en 
penningmeester) wordt over de hulpvragen besloten. De omvang van stille hulp varieert van 
jaar tot jaar. Stichting Manna heeft een deel van de hulpvraag overgenomen door 
tweewekelijks een boodschappenmand te brengen aan mensen onder het sociaal minimum 
voor een perioden van 3 maanden. Inmiddels is het project “Schuldhulpmaatje”van start 
gegaan. Dat is een project van de gezamenlijke diaconiën in de gemeente Twenterand en 
Manna. Deze “maatjes” lopen mee met mensen die al in de financiële problemen zijn 
geraakt of er op korte termijn dreigen mee te maken te krijgen. Daarnaast wordt er hard 
gewerkt aan het oprichten van een zg. Hulpfonds dat daarnaast mensen finaciëel zou 
kunnen ondersteunen als het alller laatste vangnet daar waar de overheid geen hulp meer 
kan bieden. 
 
10. Gehandicapten 
Alle tehuizen in Vriezenveen krijgen een bloemstuk in de gemeenschappelijke ruimtes. Alle 
bewoners ontvangen een kaart met tekst met een verwijzing naar het bloemstuk. E.e.a. 
wordt door de diakonie geregeld. Een belangrijk onderdeel is het vakantiewerk voor 
gehandicapten. De mogelijkheid wordt geboden om 1 keer per jaar, gedurende 1 week, in 
een vakantiehuis te verblijven. Meestal is dat het Roosevelthuis in Doorn. Ook de partner 
kan mee en deze wordt dan die week ontlast van de zorg, zodat ook hij of zij van de vakantie 
kan genieten. In de vakantiehuizen werken veel mensen als vrijwilliger. Er worden ook 
vakantieweken voor alleenstaande gehandicapten georganiseerd. Een afvaardiging van de 
diaconie brengt tijdens de vakantieweek een bezoek aan de deelnemers uit onze gemeente. 
Zo nodig draagt de diaconie bij in de kosten van de vakantie.  



 

De opbrengst van de diaconale collecten in de diensten voor doven en slechthorenden 
alsmede voor anders begaafden komt ten goede aan de doelgroep. 
 
11. Vrijwilligerswerk 
Een diaken is contactpersoon voor de Vrijwillige Hulpdienst Vriezenveen (VHV) en de 
Hervormde Vrouwen Dienst (HVD).  
 
De VHV verzorgt vervoer naar huisarts, tandarts ziekenhuis enz.  
 
De HVD hanteert de wijkgrenzen. Om tot een goed overleg tussen de verschillende HVD 
wijkteams te komen, is een leidinggevende commissie benoemd. Deze commissie bestaat 
uit 5 dames, één uit iedere wijk (2 uit wijk zuid). Onderling verdelen zij de taken. 
Een van de acties van de HVD is het bezorgen van de attenties bij 75 jarigen en ouder. Om 
de 2 jaar wordt van leverancier van de attenties gewisseld. De leveranciers zijn: 
Wereldwinkel, C1000 en Peddemors.  

  
Andere bezigheden van de HVD zijn onder andere: 
 

 Regelmatig bezoeken aan bejaarden, eenzamen, weduwen en weduwnaars. 

 Bezoek aan nieuw-ingekomenen met een bloemengroet en info namens de kerk. 

 Organiseren bezoek aan langdurig zieken samen met de jeugd. 

 Verzorgen zondagse bloemengroet uit de kerken. 
 
12. De Herberg. 
Dit missionair diaconaal centrum te Oosterbeek is een huis voor mensen die (te) veel zorgen 
hebben. Het is een plaats om op verhaal te komen. Zo nodig kunnen gemeenteleden, 
eventueel met stille hulp van de diaconie, van deze voorziening gebruik maken. 
 
13. Overige activiteiten. 
Het vermelden van alle diaconale activiteiten zou te ver voeren. Wij noemen nog een aantal 
zaken waarbij de diaconie betrokken is: 

 De raad van toezicht “de Akker”  

 De commissie voor minimabeleid gemeente Twenterand 

 Het Dabarwerk 

 Aktie “Appeltje voor de dorst” 

 Diaconaal Platform Twenterand 
 
14. Financiële verzoeken 
De diaconie ontvangt jaarlijks een groot aantal verzoeken om financiële hulp. Het is 
financieel niet mogelijk deze allemaal te honoreren. Ter voorkoming van grote tekorten is 
besloten om aan het eind van het jaar een budget vast te stellen dat gebruikt kan worden 
voor giften aan doelen die gedurende het jaar de aandacht hebben getrokken.  
 
Bij de besluitvorming worden o.a. de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Christelijke signatuur. 

 Plaatselijke of regionale betrokkenheid. 

 Voorzieningen waarvan onze leden gebruik maken c.q. gebruik van kunnen maken 

 Bindingen vanuit het verleden met onze gemeente. 

 En uiteraard de financiële noodzaak.  
 



 

15. Kerk en Diaconaat. 
Niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die, om wat voor reden 
dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, drop-outs. 
De armoedeproblematiek is in het diaconaat altijd belangrijk. Of het nu gaat om mensen 
dichtbij of ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de 
samenleving. Dit werk noemen we in de kerk (binnenlands) diaconaat of, in het geval van 
mensen ver weg, werelddiaconaat 
De Protestantse Kerk Nederland onderstreept het grote belang van het diaconaat voor de 
toekomst van de kerk. In de eerste christelijke gemeente werd aandacht gegeven aan 
vergeten mensen zoals gevangenen, zieken en armen.  
Op landelijk niveau heeft de Protestantse Kerk in Nederland haar uitvoerende diaconale 
taken in binnen- en buitenland toevertrouwd aan Kerkinactie (www.kerkinactie.nl). Er is een 
apart diaconaal programma voor plaatselijke gemeenten die zich rekenen tot de 
Gereformeerde Bond, onder de naam Luisterend Dienen (www.luisterenddienen.nl). 
Voornamelijk als het gaat over de armoedeproblematiek, werkt de kerk samen met vele 
andere organisaties in Nederland die zich inzetten voor mensen die op of onder het 
bestaansminimum leven. 
 
16. Verdieping diaconaat. 
In het kader van verdieping van het diaconaat is het inmiddels traditie zo mogelijk 1 keer per 
jaar een bezinningsdag te organiseren. Het ene jaar een gezellige middag om elkaar eens 
“anders” te ontmoeten. Afgelopen jaar heeft deze bijeenkomst niet plaatsgevonden. 
 
17. Ten slotte 
Een woord van dank aan allen die de diaconie in de gelegenheid hebben gesteld de 
diaconale taken uit te voeren. Dank aan alle vrijwilligers! Dank aan de kerkelijke gemeente, 
die de financiële middelen beschikbaar stelde. Bovenal dank aan God, die mensen bereid 
maakte te geven. 
 
De diaconie van de Hervormde Gemeente Vriezenveen, 
 
 


