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Jaarverslag  seizoen 2016-2017 

 
Samenstelling College van Diakenen 
Leden: Diny Bron (secretaris), Fien van Duren, Sieska Kiewiet, Tineke Koedijk, Richard van Mourik 
(penningmeester), Ria den Outer of Piet Vree (namens de taakgroep Kerk in de Wereld -TKW), Hans Tromp 
(voorzitter), Leen van Veen (secretaris vanaf januari 2017 als opvolger van Diny Bron). 
 
Vergaderingen 
Het College van Diakenen heeft in de periode van dit jaarverslag vergaderd op 19 september, 31 oktober,        
31 november,1 februari, 15 maart en 31 mei. 
Een extra vergadering werd op 14 juni gehouden in aanwezigheid van Wilfred Achthoven,  voorzitter van de 
Kerkenraad. In deze vergaderingen werden de plannen besproken om te komen tot een herziening van de 
werkwijze van de diaconie. Er zal minder vergaderd worden, de leden zijn niet per se allen ambtsdrager, de 
tweede collectant wordt per kerkdienst ad hoc ingeschakeld en in november 2017 volgt een overleg met de 
TKW om tot integratie van haar werkzaamheden binnen het College van Diakenen te komen. 
 
De Diaconale Activiteiten Commissie (DAC) die vorig seizoen is opgericht voor met name de jaarlijks 
terugkerende activiteiten functioneerde ook dit seizoen naar tevredenheid. 
 
Om diaconale hulpvragen goed te kunnen beantwoorden is afgesproken een vaste werkwijze toe te passen om 
aan hulpvraag te beoordelen. We gaan voorlopig aan de slag met de onderstaande aanpak: 
a. Wat is de echte probleemstelling? 
b. In welke context? 
c. Zijn kinderen betrokken? 
d. Sinds wanneer speelt het? 
e. Wat is de oorzaak/aanleiding? 
f. Wie zijn inmiddels benaderd voor hulp? 
 
 
Van het thema Verbinden naar “De Kerk als Pleisterplaats” waarbij (elkaar) Ontmoeten centraal staat 
Het thema Verbinden loopt sinds het seizoen 2008-2009 en heeft als doel om gedurende meerdere jaren een 
bijdrage te leveren aan het versterken van de diaconale grondhouding van iedereen. Samen bouwen aan een 
wereld waarin dienstbaarheid centraal staat. Tussen jong en oud, tussen die hebben en die niet hebben, 
tussen die weten en die niet weten. Het uiteindelijke doel is dat elk gemeentelid een diaken wordt/is/kan zijn. 
Het Beleidsplan 2014-2018 van de Protestantse Gemeente Helmond heeft daarin inmiddels een extra 
inspirerende rol. Het motto daarvan is: “De Kerk als Pleisterplaats”. Daarbij staat het thema “Ontmoeten en 
Verbinden” centraal.  
 
Activiteiten van de Diaconie 
In het kerkelijk seizoen 2016-2017 hebben we opnieuw gewerkt met 1 diaken in de dienst en 1 
(jeugd)collectant. Voor het seizoen 2017-2018 werd een andere werkwijze voorbereid (zie onder 
vergaderingen).  
De Oogstdankdienst op zondag 6 november en de inzameling t.b.v. de fruitbakjes de dag ervoor zijn weer 
uitstekend verlopen.  
Medio december bezocht het college samen met Corine Beeuwkes en Pieter Flach de winkellocatie van Super 
Sociaal, waar we werden geïnformeerd over de werkwijze, waarna een rondleiding volgde. 
De ouderenmiddag met Kerst vond plaats op 15 december 2016 met als thema “welkom”. De opbrengst van 
de collecte tijdens deze Kerstmiddag was bestemd voor de Moldavië-reis. Als kerstattentie is er dit jaar een 
bijbels dagboekje uitgereikt. Tevens zijn er exemplaren van de uitgave “Open Deur” uitgereikt. Ook werden er 
weer enkele kerstpakketten bezorgd. 
De ouderenmiddag voor Pasen is op 6 april 2017 gehouden. Onze kerkelijk werker Pieter Flach was bij beide 
ouderenmiddagen de voorganger. 
 Zoals gebruikelijk zijn er voor het zomerreces “examenrozen” uitgedeeld aan de middelbare scholieren in 
onze gemeente die eindexamen deden. 
. 
 
 
SchuldHulpMaatje 
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De samenwerking tussen onze kerk en de beide RK parochies heeft er op 15 augustus 2016 in geresulteerd dat 
vertegenwoordigers van deze kerken de SchuldHulpMaatje intentieverklaring getekend hebben. Daarmee 
geven ze aan zich in te willen zetten om SchuldHulpMaatje in Helmond van de grond te krijgen. In het 
afgelopen seizoen is hieraan verder gewerkt en in het komende seizoen zal de stichting notarieel worden 
opgericht. 
 
Financieel, waaronder de besteding van de gelden 
De financiële verantwoording van de activiteiten van de Diaconie vindt plaats per kalenderjaar. 
Voor gedetailleerde informatie zie de jaarrekening 2016 en de toelichting daarop. De kascontrolecommissie 
had één aanbeveling: de procedure van het tellen en opbergen van collecte opbrengst na de dienst opnieuw 
vast te stellen. Dit is een actie die samen met het College van Kerkrentmeesters uitgevoerd moet worden. 
Ingaande 2013 stelt het College van Diakenen jaarlijks een 5-jaren Financieel Beleidsplan vast. In dit verslagjaar 
betreft het de periode 2016-2021, vastgesteld in november 2016 en periode 2017-2022, vastgesteld in mei 
2017. De Diaconie streeft naar evenwicht tussen baten en lasten. Voor onze beleggingen werken we met een 
hoofdsomgarantie en/of een laag risico. De Diaconie belegt (indirect) in instanties met een diaconale 
kernactiviteit. Daarmee wordt een drievoudig rendement bereikt: financieel rendement voor de Diaconie (dat 
weer diaconaal wordt besteed), diaconaal maatschappelijk rendement bij de kredietnemer en rentebesparing 
bij de kredietnemer, dat ten gunste kan komen aan de diaconale kernactiviteit. Onze Diaconie belegt bij 
microkrediet organisatie Oikocredit (€ 42.907) en Protestants Diaconaal Krediet Nederland(€ 38.200). We 
hebben bij dit PDKN drie deelnemingen: de Ommekeer (Stichting de Hoop) voor € 23.200, de Wijde Mantel 
(Rudolphstichting) voor € 15.000 en Stichting 10-site in Ederveen voor een bedrag van € 8.800. Jaarlijks 
worden aflossingen terugontvangen die worden opgespaard totdat een nieuwe deelname kan worden 
afgesloten. 
De Actie Diaconie heeft in het kalenderjaar 2016 €6801 opgebracht (2015: €6890; 2014: €6.845; 2013: €5.814; 
2012: €7341).  
Om door de Belastingdienst erkend te blijven als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt 
online (in ons geval via de website van de Bethlehemkerk) informatie verstrekt over bestuur, beloning, doel en 
beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. De ANBI status van het college van Diakenen zorgt er voor dat de 
gift voor de gever aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Bovendien is het College vrijgesteld van schenk- 
en erfbelasting. 
De mogelijkheid om schenkingen gedurende minimaal 5 jaar via een schenkingsovereenkomst met de 
Diaconie/kerkrentmeesters vast te leggen, waardoor de schenkingen volledig aftrekbaar zijn voor de 
Belastingdienst, is aangeboden tijdens Actie Kerkbalans en Actie Diaconie. 
 
Jaarwerkplan 2017-2018 
Met name (extra) aandacht voor: 
• Oprichting en uitwerking van de mogelijkheden van SchuldHulpMaatje als initiatief van de Protestantse 

Gemeente en de Damiaan en Lambertus parochies en in samenwerking met de burgerlijke gemeente 
Helmond. 

• Verdere diaconale uitwerking van” De Kerk als Pleisterplaats” en de extra verdieping daarvan voor het 
“Ontmoeten en Verbinden”. Dit ook tegen het licht van “Ieder gemeentelid een diaken”. 

• Invlechten van de taken van de TKW in die van het CvD. Benoemen van een “werelddiaken”. 
• Aandacht geven aan de verdere implementatie van het thema “Zorgzame Kerk”. 


