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A. Algemene gegevens.
Naam ANBI:
Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Raalte
Telefoonnummer:
06 26878390
RSIN/Fiscaal nummer: 824135921
Website adres: www.pknraalte.nl
E-mail: diaconie@pknraalte.nl
Adres: De Plas 8
Postcode: 8102 CS
Plaats: Raalte

De Protestantse gemeente Raalte is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2
artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde
artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5
lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in
Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie
van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad.22 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat
uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op
de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
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2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Diaconaat
Inleiding
De kerkelijke gemeenschap van mensen die de gemeente wordt genoemd, is gericht op
de omgang met God, de gemeenschap met elkaar en dienst aan de samenleving, met
woord en daad, dichtbij en ver weg. In het diaconaat geeft de gemeente in het bijzonder
de dimensie van de dienstverlening aan mensen in omringende gemeenschap dichtbij
en ver weg handen en voeten. Het woord diaken is afgeleid van het Griekse woord
diakonia, dat dienst betekent. Diaconaal werk wordt niet alleen door diakenen
uitgevoerd. De diakenen zijn de voortrekkers en dragen de verantwoordelijkheid voor
het diaconale werk in en van de gemeente. Diakonia beoefenen is en blijft evenwel een
taak van de gehele gemeente. Alle gemeenteleden zijn hierop aanspreekbaar. In de
manier waarop het diaconaat inhoud krijgt, is er dan ook aandacht voor de behoefte aan
gemeenschap. De Diaconie coördineert de activiteiten en stuurt waar nodig aan.
Doelstelling & visie
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. In het
diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat geeft handen en
voeten aan barmhartigheid en gerechtigheid. Het is opkomen voor mensen die in de
knel zitten door welke oorzaak dan ook. Diaconaat doet recht aan mensen door
oorzaken van noden te signaleren, waar nodig zelf te lenigen en/of bij de geëigende
instanties te bepleiten daar iets aan te doen.
De doelstellingen & visie vertalen zich ook in het financiële beleid dat de diaconie
voert. De verdeling tussen plaatselijk, regionaal en wereldwijd in de begroting wordt
van jaar tot jaar bekeken. Ongeveer een derde van de uitgaven wordt besteed aan zaken
als verplicht afdrachten en kosten.
Uitwerking.
Er zijn drie deelterreinen te onderkennen:
1. De dienst aan de samenleving is dienst dichtbij. Diaconale werkzaamheden worden
verricht in de eigen gemeente, in de directe maatschappelijke omgeving en in
Nederland. Bij het gemeentediaconaat gaat het om het onderling dienstbetoon en het
bieden van noodzakelijke stoffelijke ondersteuning. Dat laatste kan ook gericht zijn op
niet specifiek kerkelijk verbondenen.
2. De dienst aan de samenleving is dienst ver weg. De gemeenten hebben voor de
uitvoering van het werelddiaconaat de handen ineengeslagen en de uitvoering op
landelijk niveau georganiseerd. Hierbij wordt met inzet van de werkgroep ZWO
aangesloten bij de acties van Kerk In Actie. Hiermee wordt de apostolaire taak mede
vormgegeven, middels aandacht voor zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking.
3. Diaconaal werk is werk in en van gemeente en kerk. Diakenen mogen hierin een
voortrekkersrol spelen, waarbij gedacht kan worden aan de rol van de diakenen bij de
Avondmaalsviering en het verwerven/inzamelen van extra geldmiddelen/gaven. Van
belang is om het diaconale bewustzijn van de gemeente te vergroten en de
daadwerkelijke diaconale betrokkenheid en saamhorigheid van gemeenteleden te
stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt en
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het kiezen van een gezamenlijk projectdoel.
De aandacht voor de eerste 2 deelterreinen is afhankelijk van de omstandigheden. Ter
aanvulling op het 3e deelterrein speelt het volgende: als kerk heb je een rol (taak) om
de buitenwereld te stimuleren. De kerk (gemeenschap) moet de politieke onwil en
corruptie bestrijden. Wij willen als kerk het goede voorbeeld geven.
Structuur.
Onder aansturing en verantwoordelijkheid van de diaconie functioneren werk/actiegroepen welke een diaconale taak hebben. In afstemming met de diaconie werken
de groepen meer of minder zelfstandig. Daarmee worden deze groepen ingebed in de
kerkelijk structuur zonder dat het zelforganiserend vermogen wordt ingeperkt. De
diaconie toetst wel de voortgang.
Op dit moment betreft dat:
o Commissie ZWO/Werelddiaconaat
o Het Bloemenfonds
o Commissie Bejaardenmiddag
o Dankdagcommissie
o Commissie Bazaar Kameroen
o Commissie Rommelmarkt (dit in afstemming met het CvK)
Verder wordt vanuit de diaconie de relatie onderhouden met de Werkgroep
Ontwikkingswerk Raalte (WOR) en het Inloophuis.
Bij ontstaan van vacatures in genoemde werk-/actiegroepen draagt, indien dat gewenst
wordt, de diaconie in afstemming met de betreffende groep zorg voor vervulling
daarvan.
College van Diakenen.
Aangezien steeds minder kerkleden zich geroepen voelen tot het vervullen van het
ambt van ouderling, kiezen we er voor om met minder ambtsdragers te gaan werken.
Een aantal van 5 diakenen ambtsdrager lijkt genoeg, eventueel aangevuld met
kerkleden die voor kortere of langere tijd willen assisteren.
Actieplan.
De vertaling van de doelstelling vindt plaats in een (meerjaren) actieplan wat jaarlijks
bijgesteld kan worden gezien de omstandigheden.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom
rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
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Baten en Lasten – diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente Raalte te Raalte

Begroting, versie 4

college van diakenen

Jaar 2019

Totaal exploitatie
begroting
2019

begroting
2018

rekening
2017

baten
81 rentebaten en dividenden

€

2.100

€

2.850

€

3.126

83 bijdragen levend geld

€

13.850

€

14.100

€

16.197

84 door te zenden collecten

€

2.100

€

2.100

€

2.550

totaal baten €

18.050

€

19.050

€

21.873

45 verplichtingen/bijdragen andere organen

€

2.400

€

2.400

€

2.326

47 kosten beheer, administratie en archief

€

1.300

€

1.350

€

2.359

48 rentelasten/bankkosten

€

425

€

400

€

458

50 diaconaal werk plaatselijk

€

3.400

€

3.900

€

4.155

51 diaconaal werk regionaal

€

4.510

€

4.490

€

4.689

52 diaconaal werk wereldwijd

€

4.815

€

5.315

€

5.321

totaal lasten €

16.850

€

17.855

€

19.308

Saldo baten - lasten €

1.200

€

1.195

€

2.565

€

-1.200

€

-1.195

€

-1.463

totaal €

-1.200

€

-1.195

€

-1.463

Resultaat €

-

€

-

€

1.102

lasten

58 overige lasten en baten

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het
diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk,
landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van
voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke
diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer
van de diaconale bezittingen.
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