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In het kader van de ANBI-transparantie volgen hier de gegevens van onze diaconie,
de Protestantse Gemeente te Zijpe, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens.

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zijpe

RSIN/fiscaalnr: 824112611

Website: www.kerkschagerbrug.nl

Adres kerk: Schagerweg 38A, Schagerbrug

e-mail: e.hartgers@live.nl

Postadres: Grote Sloot 300, 1751LJ, Schagerbrug

Telnr: 0224-571294

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zijpe 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.

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 Zijpe.

B. Samenstelling bestuur van onze diaconie.

Het College van diakenen telt momenteel twee leden, de voorzitter en de
penningmeester/secretaris. Wij zijn op zoek naar een derde diaken. Wij hebben een
onafhankelijk financieel administrateur.

De twee diakenen zijn:
Fea Verschoor (voorzitter)
Joyce Brink (secretaris/penningmeester)

Het college 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 van het College van Diakenen. Het College bestaat
idealiter uit tenminste drie leden. Er is toestemming om met 2 diakenen te kunnen werken.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de
vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling
van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

Het college van diakenen is onderdeel van de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door
alle ambtsdragers van de gemeente. Zij worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke
gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden.

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
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C. Doelstelling/visie.

Doelstelling
Missie: In het diaconaat heeft de gemeente als doel de opdracht te vervullen om te
helpen waar geen helper is, om te delen wat haar aan gaven is geschonken, om te
getuigen van de barmhartigheid en gerechtigheid van God.

Visie
Wij willen werken vanuit de volgende visie:
in betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;
in getuigenis van Jezus Christus;
in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

D. Beleidsplan.

De diaconie is vertegenwoordigd in de erediensten.
De diaconie heeft een dienende taak bij de avondmaalsvieringen, minimaal vier.
De diaconie maakt een collecterooster, zamelt de gaven in en stuurt de opbrengst door
naar het betreffende goede doel. In sommige gevallen krijgt een collecte een toelichting
in de eredienst of wordt onder de aandacht gebracht met een folder.
De diaconie maakt een bloemenrooster zodat jarige 75 + leden op zondag een bloemetje
ontvangen.
De diaconie doet inkoop van de stoffelijke kant: Paaskaars/koffie/thee/keukenspullen ed.
De diaconie brengt de door haar gekozen diaconale projecten onder de aandacht van de
gemeente, bijvoorbeeld Voedselbank, Paasgroetactie, Kerstactie e.a.
De diaconie kan in de anonimiteit mensen (financieel) ondersteunen en zoeken naar
perspectief.
De diaconie organiseert een kerststukje voor 75-plussers.
Diakenen ondersteunen en zijn deel van de Kerkenraad.
Diaconie vergadert minimaal 4x p/jr en is onderdeel van de kerkenraadvergadering.(9x)
Diakenen helpen mee bij speciale diensten en activiteiten.
Diaconie verzorgt activiteiten voor ouderen.
Diaconie geeft samen met de Kerkenraad aandacht aan zieken en nieuw-ingekomenen.
Diaconie zorgt voor eigen inkomsten door beheer land, al of niet in samenwerking met
KKG en door collectes of andere acties.
De Diaconie is vertegenwoordigd in “Het Noodfonds Schagen.”
Diakenen kunnen als Kerkenraadslid afgevaardigd zijn naar andere organisaties:bv.:
Kring, Classis, Pionierscommissie, Commissie Kunst&Cultuur, Stichting Zijper Kerken

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
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Er is niemand in dienst van onze diaconie en er is daarom geen sprake van enige beloning.

F. Verslag Activiteiten/jaarverslag diaconie PG Zijpe 2017.

De diaconie heeft bij de Kerkenraadsvergaderingen en zelf als Diaconie naar behoren vergaderd.
Er was ook veelvuldig contact per telefoon en per mail.
Op 19 februari is Joke Evers gestopt als diaken. Op15 oktober zijn herbevestigd: Fea Verschoor
en Joyce Brink . Fea nu niet als oudeling, maar als diaken, zo hebben we op dit moment weer
twee diakenen.

Wij hebben als diakenen volgens rooster dienst gedaan in de eredienst en ook gezorgd dat alle
benodigdheden daarvoor aanwezig waren: bloemen, collectemateriaal, koffie/thee ed. Vier maal
per jaar is gezorgd voor het Heilig Avondmaal. De collecten werden doorgestuurd.

Verder is de kermislunch, de Startzondag en twee maal de Evensong + Afternoon Tea verzorgd
en is meegewerkt aan diverse speciale diensten.
Een nieuwe Paaskaars werd aangeschaft en naar gedetineerden zijn Paaskaarten verstuurd. Met
Kerst werden o.l.v. Wietske Verschoor weer mooie kerststukjes gemaakt die naar
gemeenteleden boven de 75 jaar werden gebracht.

Ook werden de land/pachtzaken naar behoren behartigd, de opbrengst was dit jaar goed, de
kosten gering. Wel valt binnenkort groot onderhoud te verwachten, waarvoor wij een bedrag in
reserve dienen te houden. Dominee Blokker was zo vriendelijk de begroting en de jaarrekening
voor ons op te stellen waarna de controle door een onafhankelijke commissie werd verricht en
goedkeuring door het Regionaal College werd verkregen.

Iedere woensdagmiddag heeft de diaconie in samenwerking met de Zonnebloem de
inloopmiddag gehouden in het bijgebouw, waar zo’n 8 personen van half 2 tot half 4 gezellig bij
elkaar kwamen voor een praatje, spelletje ed.
Nieuw ingekomen gemeenteleden en zieken werden bezocht en ook is de diaconie
vertegenwoordigd in het “Noodhulpfonds Schagen”. Dit jaar is er weinig extra hulp nodig
geweest, het gaat gelukkig wat beter in de regio.
De diaconie is ook als kerkenraadslid vertegenwoordigd in de Pionierscommissie en in de
commissie Kunst en Cultuur.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Het document met de 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.

Toelichting
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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.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of
geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. 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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