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Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. De diaconie bestaat uit drie leden, waarvan één de rol van 
penningmeester, één de rol van secretaris en één de rol van voorzitter vervult. 
 
Beleidsplan 
De diaconie van de Kerk van Peize heeft geen winstoogmerk. De belangrijkste bronnen van 
inkomsten zijn inkomsten uit eigen bezit, collecteopbrengsten en overige giften. 
 
De diaconie dient ieder jaar haar ontwerpbegroting in aan de kerkenraad. Ook legt zij voor 1 
maart haar ontwerp jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad. Na 
de jaarlijkse gemeentevergadering, waarin de stukken aan de gemeenteleden worden 
voorgelegd, wordt de jaarrekening en de begroting vastgesteld. 
 
Het vermogen wordt besteed aan projecten en goede doelen, zoals Straatkinderen in Rio de 
Janeiro, Oikocredit,  De Open Hof in Groningen. Daarnaast wordt noodhulp gegeven bij 
rampen, aan zendings- en ontwikkelingswerk en aan werelddiaconaat. Ook is er een potje 
bestemd voor individuele probleemsituaties in ons dorp en in de directe omgeving. 
 
In het najaar van 2017 heeft de Kerk van Peize het beleidsplan voor 2018 t/m 2021 'De hoop 
levend houden' vastgesteld.  U kunt dit beleidsplan downloaden. 
 
Het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk vindt u hier. 
 
Het beloningsbeleid 
Diakenen verrichten, net als de ouderlingen en alle andere vrijwilligers in de kerk, hun werk 
pro deo. Wel kunnen aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed. 
 
De doelstelling van de diaconie 
De diaconie heeft als taak mensen in nood een hand toe te reiken. We kunnen dit doen door ze 
bij te staan, en daarmee een positieve bijdrage te leveren in de wereld. Ook met het bieden 
van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen dat mensen in de kou 
blijven staan. Daarnaast wil de diaconie de hele gemeente activeren tot diaconaal denken en 
hand 
 
 
 



Activiteiten 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het 
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke 
colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Binnen de 
kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de financiële stabiliteit van de gemeente 
en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan kerkenraad en gemeente. 
Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De kerkenraad draagt de 
eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden. 
Het college van diakenen is verantwoordelijk voor alle diaconale zorg en activiteiten 
De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, diaconale zorg, etc 
 
Financiële verantwoording: 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk zijn) vertoont een grote mate van 
continuïteit. In de kolom begroting in het onderstaande overzicht dit cijfermatig in beeld 
gebracht. 
 
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. 
 
Baten en Lasten – diaconie        

  
begroting 

2019 
rekening 

2019 
rekening  

2018 

        

baten       

opbrengsten uit bezittingen € 8.900,00 € 5.691,00 € 8.046,00 

bijdrage gemeente leden € 3.836,00 € 3.749,00 € 3.522,00 

Incidentele baten  € 2.936,00  

        

Totaal baten € 12.736,00 
€ 

12.376,00 
€ 11.568,00 

     

lasten       

Bestedingen diaconaal werk € 11.606,00 € 8.918,00 € 10.311,00 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 800,00 € 680,00 € 788,00 

Lasten beheer en administratie € 150,00 € 212,00 € 362,00 

Lasten overige eigendommen en inventarissen € 180,00 € 256,00 € 109,00 

        

Totaal lasten € 12.736,00 
€ 

10,066,00 
€ 11.570,00 

        

Resultaat (baten - lasten € 0,00 € 2.310,00 € -2,00 

 
 


