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1 Inleiding 

Diaconaat is een roeping, een opdracht voor de kerk en voor ieder gemeentelid. Diakenen zijn de 
aanvoerders van het diaconale werk. Diaconaat kun je zien als het maatschappelijk werk van de kerk. 
Diakenen staan naast mensen die in de problemen zitten. Binnen of buiten de kerk. Denk aan het 
begeleiden van iemand met schulden, vervoer voor ouderen naar de kerkdienst of aan een 
klusjesdienst voor mensen in de buurt. Diakenen verzorgen de collecte in de kerkdienst en dekken de 
tafel voor het avondmaal. Het geld dat de diakenen ophalen is bedoeld voor het diaconale werk. 
Diaconaat is vooral praktisch. Je doet het met je handen, ogen en oren. Je helpt waart dat nodig is en 
komt op voor de rechten van mensen in de knel. 

Zending en diaconaat gaan hand in hand. Als leden van de Christelijke gemeenschap worden we 
opgeroepen om met Christenen wereldwijd, invulling te geven aan onze missionaire en diaconale 
opdracht. Ook Duurzaamheid is een belangrijk en blijvend thema. Een duurzame kerk komt op voor 
mensen die de gevolgen van klimaatverandering dagelijks ondervinden en voor de kwetsbare 
schepping. 

Een groot deel van het diaconale werk wordt uitgevoerd door de landelijke organisatie Kerk in Actie. 
Kerk in Actie steunt namens de diaconieën in Nederland bijna duizend projecten in meer dan 60 
landen, onderverdeeld in zes programma’s:  Zending, Werelddiaconaat, Noodhulp, Kinderen in de 
Knel, FairClimate en Diaconaat in Nederland. In onze kerkengemeenschap speelt de taakgroep Kerk 
in de Wereld op het gebied van Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en 
Evangelisatie een belangrijke rol. 

De Protestantse Gemeente te Helmond functioneert als pleisterplaats waarbij elkaar ontmoeten 
centraal staat. We geven hier invulling aan door: 

 Er zijn voor iedereen 

 Laagdrempelig sociaal in de directe omgeving 

 Stimuleren van andere vormen van kerk-zijn 

 Over het voorgaande communiceren zowel binnen als buiten onze kerkgemeenschap 

In toenemende mate treden we als kerk naar buiten. Voorbeelden daarvan zijn gespreksgroepen 
openstellen voor mensen buiten onze kerk, aanpassingen aan het kerkgebouw met nieuwe stilte- en 
ontmoetingsruimten, het via internet toegankelijk maken van kerkdiensten (www.kerkdienstgemist.nl) 
en het Zeven Kruiswoorden project. 

2 Vermogen 

2.1 Vermogenspositie 

De Diaconie1 handhaaft de nominale vermogenspositie. 

 ANBI status vereist dat vermogen niet groeit. 

 Het beleggingsbeleid (zie 2.2) verlangt dat het vermogen niet daalt. 

 De vermogensopbrengst wordt diaconaal besteed, dus niet toegevoegd aan het vermogen. 

2.2 Beleggingen 

De Diaconie belegt (indirect) in instanties met een diaconale kernactiviteit. 

Daarmee wordt een drievoudig rendement bereikt: 

 Financieel rendement voor de Diaconie, dat diaconaal wordt besteed. 

 Diaconaal maatschappelijk rendement bij de kredietnemer. 

                                                      
1
 Diaconie: lees inclusief Taakgroep Kerk in de Wereld, tenzij anders vermeld 
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 Rentebesparing bij de kredietnemer, dat ten gunste kan komen aan de diaconale 

kernactiviteit. 

De Diaconie kiest voor beleggingen met een hoofdsomgarantie en/ of een laag risico. De Diaconie 
heeft haar beleggingen ondergebracht bij Microkrediet organisatie Oikocredit en Protestants 
Diaconaal Krediet Nederland (PDKN). Van PDKN worden jaarlijks aflossingen terugontvangen die 
worden opgespaard zodat een nieuwe deelname kan worden afgesloten. 

2.3 PO Leningen 

Schenkingen of giften specifiek voor het verstrekken van leningen in het kader van Persoonlijke 
Ondersteuning (PO), plaatst de Diaconie met deze expliciete bestemming op de balans. De Diaconie 
zet het niet uitgeleende gedeelte van deze bestemming op haar spaarrekening. Oninbare aflossingen 
komen ten laste van deze bestemming op de balans. 

2.4 Fondsen 

De Diaconie houdt enkele fondsen aan om geld opzij te zetten voor specifieke doelen op kortere 
termijn: 

 Fonds Bloemengieter. 

 Fonds Persoonlijke Ondersteuning. 

 Fonds Bandjesdienst. 

 Fonds ZWOE 

3 Exploitatie 

3.1 Resultaat 

De Diaconie streeft naar evenwicht tussen baten en lasten, zodat op termijn het vermogen 
ongewijzigd blijft. 

3.2 Baten 

De Diaconie maakt jaarlijks een collecterooster, waarin: 

 Landelijke rondgangscollecten op basis van het rooster in Kerkinformatie, onderverdeling: 

 Landelijk Kerk in Actie (diaconaal en zending). 

 Landelijk PKN. 

 Vrije, diaconale rondgangscollecten, verdeeld over de categorieën: 

 Diaconaal werk “eigen gemeente”. 

 Landelijk/ regionaal diaconaal werk. 

 Wereldwijd diaconaal werk. 

De Diaconie heeft de volgende aanvullende opbrengsten tot haar beschikking: 

 Bloemengieter. 

 Zendingsbussen. 

De Diaconie organiseert jaarlijks twee grote initiatieven voor fondsenwerving: 

 Actie Diaconie, door het College van Diakenen. 

 Vrijwillige Bijdrage Zending tijdens Actie Kerkbalans, door de Taakgroep Kerk in de Wereld. 

De Diaconie voert geen opvolging uit op basis van toezeggingen via het Actie Diaconie formulier. De 
bijdrage is geheel vrijwillig. 

De Diaconie voegt giften aan een specifieke bestemming toe, als dit bij giften is aangegeven. In 
overige gevallen en bij ontvangen renten en dividend is de Diaconie vrij in de besteding. 
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3.3 Lasten 

De Diaconie streeft naar minimalisering van (on)kosten, waarmee wordt bedoeld de niet-diaconale 
lasten. 

De Diaconie (in enge zin) maakt jaarlijks in het kader van de begroting: 

 Een bewuste keuze met betrekking tot de verdeling van diaconale steun over de categorieën 

‘Eigen gemeente’, ‘Landelijk/ regionaal’ en ‘Wereldwijd’. 

 Een overzicht van bestemmingen (Landelijk/ regionaal en Wereldwijd) die diaconale steun 

zullen ontvangen, hetzij via vrije diaconale rondgangscollecten dan wel via een donatie uit de 

giften. Hierbij wordt jaarlijks één bestemming vervangen door een nieuwe. 

 Een detaillering van het diaconale werk binnen de Eigen gemeente. 

 Een detaillering van de (on)kosten. 

De Diaconie (in enge zin) hanteert als leidraad bij haar keuze van bestemmingen (Landelijk/ regionaal 
en Wereldwijd) bij voorkeur het principe “helpen waar geen of weinig andere helpers zijn”. Mogelijke 
bestemmingen waarbij duidelijk is dat er reeds over voldoende middelen wordt beschikt, zullen niet 
worden gekozen. Deze leidraad wordt eveneens gehanteerd bij de keuze van uitgaven voor 
specifieke bestemmingen en/of bedragen afwijkend van de begroting die uit de vrij besteedbare 
middelen bekostigd worden.  

De Taakgroep Kerk in de Wereld maakt jaarlijks in het kader van de begroting een keuze in projecten 
waaraan de ontvangen Vrijwillige Bijdragen Zending besteed worden. Met de bijdragen worden 
enkele zendingsprojecten gesteund voor de duur van enkele jaren. Hierbij wordt in principe 
tweejaarlijks één van de projecten vervangen voor een nieuwe. De inkomsten uit de Zendingsbussen 
worden aan een ander zendingsproject afgedragen.  

De Diaconie draagt de bedragen van de doorzendcollecten één op één af, inclusief de daarbij 
behorende giften. Ad hoc kan de Diaconie in bijzondere gevallen besluiten de afdracht te verhogen. 

De Diaconie behandelt declaraties uitsluitend als deze zijn voorzien van een rekening of bon ter 
verantwoording en documentatie van de uitgave. 

4 Operationeel 

4.1 Diaconale bestemmingen  

Voor Perspektief en de website verzorgt de Diaconie kopij met de collectetoelichtingen voor de 
rondgangscollecten en de collecten via de Gele Ton. 

De Diaconie verzorgt de afkondiging tijdens de Eredienst van de rondgangscollecten en de collecten 
via de Gele Ton en regelt wie de zondagse bloemengroet wegbrengt. 

De Diaconie verstrekt diaconale steun bij voorkeur via: 

 Kerk in Actie (Wereldwijd) en Edukans (Wereldwijd, werkveld Onderwijs). 

 Direct aan diaconale instellingen (Landelijk/ regionaal), mede op basis van de PKN uitgave 

‘Bijdragenadvies’. 

 Kerk in Actie en Rode Kruis (Noodhulp). 

4.2 Financiële handelingen 

De Diaconie beoordeelt facturen en declaraties, en parafeert deze ter goedkeuring alvorens tot 
betaling over te gaan. 

De Diaconie besluit tot en notuleert uitgaven voor specifieke bestemmingen en/of bedragen afwijkend 
van de begroting in het College van Diakenen of de Taakgroep Kerk in de Wereld. In urgente gevallen 
besluit het Dagelijks Bestuur van het College van Diakenen en behandelt/ notuleert het College 
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achteraf. Deze uitgaven/ afwijkende bedragen worden bijgehouden op een Lijst Financiële Besluiten 
die na ieder boekjaar wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

De Diaconie verlangt van de begunstigde van een overboeking een ontvangstbevestiging voor 
overgemaakte bedragen vanaf € 1000. 

4.3 Boekhouding 

De Diaconie volgt het door de PKN voorgeschreven rekeningschema en gebruikt de voorgeschreven, 
actuele modellen voor Begroting en Jaarrekening. 

De Diaconie gebruikt een apart grootboeknummer om ‘Giften zonder bestemming’ te registreren. 
Deze wordt in de Jaarrekening verdeeld over de juiste baten in overeenstemming met de uiteindelijke 
bestemming. 

De Diaconie handhaaft aparte grootboeknummers in de boekhouding om vermogensbestanddelen 
weer te geven en de ontvangen collecten in totalen te kunnen controleren. 

De Diaconie handhaaft één gezamenlijke boekhouding voor de Diaconie (in enge zin), de Taakgroep 
Kerk in de Wereld en de Bloemengieter. 

De boekhouding van de Diaconie wordt door de boekhouder van het Kerkelijk Bureau gevoerd in 
verband met de kerkordelijk voorgeschreven functiescheiding.  

 

5 Wijzigingen 

5.1 Frequentie 

De Diaconie actualiseert het Beleidsplan jaarlijks, met een concept versie in de laatste vergadering 
voor het zomerreces en besluitvorming/ definitieve versie in de eerste vergadering na het 
zomerreces: 

 De looptijd schuift één jaar op. 

 Inhoudelijke wijzigingen (zo nodig). 

5.2 Besluitvorming 

De Diaconie stelt (wijziging van) het Beleidsplan vast in vergadering van het College van Diakenen, 
inclusief de vertegenwoordiging van Taakgroep Kerk in de Wereld. Vereist is een tweederde 
meerderheid van het voltallige college, inclusief de vertegenwoordiging van Taakgroep Kerk in de 
Wereld. 

De Diaconie verstrekt het vastgestelde Beleidsplan ter kennisgeving aan de Kerkenraad. 

5.3 Versiebeheer 

Versie  Status  Auteur(s)     Vastgesteld d.d. 

23 sep 2015 Concept Richard van Mourik    n.v.t.  

06 okt 2015 Concept Richard van Mourik    n.v.t. 

01 feb 2017 Definitief Richard van Mourik    01 feb 2017 


