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Geacht gemeentelid van de Protestantse Gemeente Voorburg. 

U heeft het verslag van de diaconie van onze kerkelijke gemeente in handen dat is 
gemaakt als terugblik en verantwoording over het jaar 2016. Bij dit verslag hoort ook de
verkorte jaarrekening, waarin financiële verantwoording wordt afgelegd. 

In 2016 heeft in het College van Diakenen een bestuurswisseling plaatsgevonden. Bert van
Aller werd als penningmeester opgevolgd door Atte Roskam en ondergetekende heeft als 
voorzitter Jeannette Ridder-Numan opgevolgd, nadat zij op 5 december samen met de 
secretaris bij de notaris voor het laatst als voorzitter haar handtekening heeft geplaatst op 
de akte voor de verkoop van een deel van de grond voor nieuwbouw van Rustoord. Dank 
aan Jeannette en Bert voor hun jarenlange inzet en inspanningen voor onze diaconie. We 
namen ook afscheid van mw. Anja van Daal die een fors aantal jaren het verslag 
verzorgde. Haar werk is overgenomen door mw. Mary Berkhout. Ik wil ook graag de heer 
J. Geluk bedanken voor de periode dat hij namens de Diaconie was vertegenwoordigd in 
de Raad van Toezicht van SIV. Mevr. W. de Villeneuve-van Asbeck heeft nu deze taak op
zich genomen.

In tegenstelling tot vele voorgaande jaarverslagen heb ik, als nieuwe voorzitter, dus het 
genoegen te melden dat zich het afgelopen jaar wel positieve ontwikkelingen hebben 
voorgedaan omtrent Rustoord. De akte is getekend en het eerste deel van het geld 
overgemaakt. Daarmee kan de diaconie nieuwe wegen inslaan, waarbij we t.z.t. de 
gemeenteleden ook willen betrekken. Dank aan wie zich hier zeer vele jaren voor 
hebben ingespannen. Daarbij vind ik dat de naam van Louis Cosman, onze scriba, zeker
een buitengewoon eerzame vermelding verdient!

In het afgelopen jaar zijn de wijkdiaconieën van de wijkgemeenten Martini en De Open 
Hof vanaf september gezamenlijk in vergadering bij elkaar gekomen. Door de 
reorganisatie binnen de PGV van vier naar twee wijkgemeentes ligt deze samenwerking 
meer voor de hand. In het eerste deel van 2016 is, na gesprek hierover in de 
wijkdiaconie, besloten over te gaan tot gezamenlijke vergaderingen. De diakenen 
blijven in de eigen wijkgemeente activiteiten ondernemen en maken deel uit van hun 
eigen wijkkerkenraad. 
Vanwege haar specifieke bestuurlijke bevoegdheden, beschreven in de Kerkorde, 
plaatselijke regeling van de Diaconie en de PGV, blijft het College van Diakenen 
bestaan en fungeert daarmee tegelijk als moderamen voor de gezamenlijke 
diaconievergadering.
Het doet mij genoegen om nu halverwege 2017 al te mogen zeggen dat we een goede 
weg zijn ingeslagen. 

Door middel van het secretarieel en financieel verslag legt de diaconie verantwoording 
af. Mogelijk ten overvloede wijs ik u erop dat het gemeenteleden open staat om hierop 
de reageren via het Kerkelijk Bureau of via het mailadres secr.cvd@gmail.com.

Dank aan iedereen in onze kerken die door middel van giften het diaconale werk 
mogelijk maakte alsmede aan de diakenen en vele vrijwilligers die op diverse wijzen 
ervoor hebben gezorgd dat het geld op een goede en dankbare plaats is terechtgekomen 
o.a. door middel van de vele activiteiten voor onze gemeenteleden. 

Cor Hoek
Voorzitter College van Diakenen Protestantse Gemeente Voorburg
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Algemeen

Samenstelling van het College van Diakenen per 1 januari 2016

Voorzitter                                                    Mevr. J. Ridder-Numan        )
Secretaris                                                      L. Cosman                  ) moderamen
Penningmeester                                           H.A. van Aller tot november  ) tot september

 A. Roskam  vanaf november  )
namens de:
Oude Kerk  (wijkgemeente Martini)                   C.H. Hoek en Joh. Pronk           
Koningkerk (wijkgemeente De Open Hof )        H. Hazewinkel en  J. Merx
Algemene Kerkenraad                                         C.H. Hoek 
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen                      S.J. van Proosdij als waarnemer tot 

        september 2016
Notulist                     Mevr. M. Berkhout

                       
Contactpersonen namens het College in:
Sociaal Fonds L’dam-Voorburg                   Mevr. J. Ridder-Numan
SIV                                                                J. Geluk, mevr. W. de Villeneuve-van Asbeck
                                                                      en mevr. A.C.M. Walraven-van Ham

Het College van Diakenen is het algemeen bestuur van de diaconie van de Protestantse 
Diaconie te Voorburg.
In het College zijn de wijkdiaconieën en de Algemene Kerkenraad vertegenwoordigd. Als 
waarnemer was er tot september 2016 een vertegenwoordiger namens de Vereniging van 
Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg aanwezig
 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het College vormden tot september 
2016 als moderamen het dagelijks bestuur.

Met ingang van september 2016 heeft er een structuurwijziging plaatsgevonden binnen de 
organisatie van de Diaconie. Uitgangspunt hierbij was om tot een efficiëntere werkwijze en 
vergadercyclus te komen. Voor het College van Diakenen is het moderamen afgeschaft; met 
de wijkdiaconieën wordt er nu gezamenlijk vergaderd waarvoor het College van Diakenen 
als moderamen fungeert.

Het College vergaderde in dit jaar vijfmaal. 
Het College is lid van de Landelijke Federatie van Diaconieën.
De Diaconie is vertegenwoordigd in de interkerkelijke werkgroep “hulp aan vluchtelingen”.

Vaste bespreekpunten: 
De jaarlijks terugkerende agendapunten van het College van Diakenen zijn:
- het opstellen van het collecterooster en de begroting, 
- het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag,
- het geven van materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen,
- het verstrekken van de Kerst- en vakantiegiften,
- het uitdelen van de gezamenlijke Kerst- en Paasgroeten aan ouderen,
- de algemene wijkaangelegenheden, 
–         het verzorgen van bijeenkomsten, een vakantieweek en een busreis voor ouderen.
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Bijzondere bespreekpunten:

Nieuwbouw Rustoord
Op 27 juli 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en alle nog lopende bezwaren 
ongegrond verklaard.
Op 5 december 2016 heeft het transport plaats gevonden van het gedeelte grond dat aan WZH
is verkocht. Gelijkertijd is voor de resterende grond, waarop woningbouw zal worden 
gerealiseerd, een erfpacht gevestigd met de aannemer/projectontwikkelaar Loostad B.V. te 
Apeldoorn. Het is de verwachting dat medio 2017 begonnen wordt met de bouw van het 
nieuwe Rustoord. Over de start van de woningbouw is nog niets bekend.

ZWO
Met de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van ZWO heeft weer het jaarlijkse 
gesprek plaats gevonden over het beleid van ZWO voor het komende jaar en een evaluatie 
over datgene waar ZWO het afgelopen jaar het ontvangen geld voor heeft bestemd, zie 
hiervoor het jaarverslag van ZWO.
De werkgroep Bazaarcommissie is tot een nieuwe vorm van een bazaar organiseren gekomen.
Onder de naam “Mix, Match & Music-Kerkfestival sloot dit aan bij de Vlietdagen welke op 
17 september zijn gehouden.

Vakantieweken
Van zaterdag 6 t/m 13 augustus zijn 16 deelnemers een week naar het Vakantiehotel Nieuw 
Hydepark te Doorn geweest. De Diaconie heeft weer voor het vervoer gezorgd door 3 busjes 
gehuurd bij Woej.
Voor de vakantieweek van SIV (St. Invalide Vakantieweken) hebben zich geen deelnemers 
gemeld.

Voedselbank
Jaarlijks organiseert de diaconie in de kerken een inzameling voor de voedselbank. Ook 
tijdens het cultureel festival op het Julianaplein heeft de diaconie weer haar medewerking 
verleend om levensmiddelen in te zamelen.

Kerst- en vakantiegiften
Ieder jaar wordt aan gezinnen die dat nodig hebben een geldbedrag gegeven om  met de 
Kerstdagen en tijdens de vakantieperiode iets extra’s te kunnen doen.

Paasgroeten
Jaarlijks wordt er meegedaan aan deze door Kerken in Actie georganiseerde Paasgroeten 
bestemd voor gevangenen. Het gaat om het versturen van kaarten te verzenden door de  leden 
van de kerk.

Vluchtelingenwerk
In de vergadering van 18 januari 2016 vond er een gesprek plaats met mevr. I. Dijkstra van 
Vluchtelingenwerk en met mevr. A. v.d. Berg en de hr. P. van Dolen van het Noodfonds 
Vluchtelingenwerk Leidschendam-Voorburg. Mevr. Dijkstra zette uiteen de 
behandelprocedure voor statushouders en de aanvraag van geld voor gezinshereniging.

Jaarbijeenkomst
Nu de wijken samen vergaderen werd het niet nodig gevonden om een jaarbijeenkomst te 
organiseren. Wel is er aan het einde van het jaar een afscheidsetentje geregeld voor mevr. J. 
Ridder (voorzitter) en dhr. H.A. van Aller (penningmeester) waar bijna alle diakenen en 
diaconale medewerkers bij aanwezig waren.
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Diaconie wijkgemeente Martini. 
                
De diaconie van de wijkgemeente Martini bestond in 2016 uit de volgende personen: 
De dames F. de Graaf, W. de Villeneuve, A. Walraven en de heren L. Cosman,  C.H. Hoek 
(voorzitter),  J. Pronk en R. van Drunick (diensten in Het Anker). 
In de bevestigingsdienst van januari 2016 is afscheid genomen van mw. T. van Wensen en de 
heren J. Geluk en J. Stoop. 
In de dienst van 6 maart is mw. G. van der Hoeven als diaken bevestigd en  in de dienst van 6 
november is Mw. D. Sark ook als diaken bevestigd.
 
De diaconievergaderingen zijn ook bijgewoond door de twee  diaconale medewerkers de dames 
G. Nauta en A. Verschoor. Mw. A. van de Meide heeft voor de verslaglegging van de 
vergaderingen gezorgd. 

De wijkdiaconie is in 2016 zes maal in vergadering bijeengekomen. Vanaf september samen met
de diaconie van de wijkgemeente De Open Hof om kennis en ervaring uit te wisselen, 
activiteiten te bespreken en deze zo mogelijk ook gezamenlijk voor de eigen wijk voor te 
bereiden. 
Dit kalenderjaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd. 

Ontmoetingsmiddag voor senioren
Op 20 april mochten we vanaf 11.30 uur onze 80 gasten verwelkomen. Na een ontmoeting met 
koffie en thee werd gezamenlijk een lunch gebruikt. Na de lunch werd een zeer informatieve 
lezing met dia’s over de geschiedenis van de Herenstraat in Voorburg gehouden door dhr. Kees 
van de Leer. Dit bood voor onze gasten regelmatig mogelijkheden om eigen herinneringen op te 
halen en hierover te vertellen. In de pauze nog weer een moment voor contact en rond 15.30 uur 
mochten we terugzien op een zeer geslaagde activiteit. 

40-dagen project
Op voordracht vanuit de wijkgemeente hebben we extra inzamelingen gehouden voor het werk 
van Medair in Nepal, waarvoor ons gemeentelid Hester Sanderman actief was. Zij heeft tijdens 
een verlof in de kerk verteld over haar ervaringen. In de Paasmorgendienst hebben we haar een 
cheque van € 1350,- mogen overhandigen. In het wijkorgaan is hiervan tweemaal mededeling 
gedaan. 

Paasgroeten
De kaarten met paasgroeten voor gedetineerden in binnen- en buitenland hebben via 
gemeenteleden weer hun weg gevonden. Er was ook dit jaar sprake van een gecoördineerde 
aanschaf en aansturing voor beide wijkgemeenten.  
Met Pasen is via gemeenteleden een bloemengroet bezorgd bij gemeenteleden die langdurig aan 
huis gebonden waren of op dat moment ziek waren. Alle bewoners van de verzorgingshuizen en 
aanleunwoningen kregen namens de gezamenlijke kerken van Voorburg met Pasen een plantje 
aangeboden. 

Vluchtelingenwerk
Aansluitend bij het initiatief van de diaconie Leidschendam en de Raad van Kerken heeft de 
diaconie zich geschaard achter een stappenplan om publiekelijk afstand te nemen van anti-AZC 
platform. Dit omvatte een handtekeningenactie in april, een kaartenactie in mei en een 
posteractie in juni. Nadat bleek dat er vanuit het Rijk geen behoefte was aan opvang van
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 vluchtelingen in een AZC in Schakenbos, is de aandacht verlegd naar statushouders binnen 
Leidschendam/Voorburg. Dat is mede geïnitieerd door het voor de zomervakantie opgerichte 
platform “Welkom in Voorburg”, waarin ook de diaconie van Leidschendam, Voorburg en de 
Raad van Kerken participeert. Dit platform heeft zich gericht op de ontwikkeling en coördinatie 
van diverse activiteiten ten behoeve van een zo goed mogelijke opvang en begeleiding van 
statushouders. 

Jaarlijks uitstapje voor senioren
Op 14 september vertrok een volle bus met 69 deelnemers naar Drimmelen. Na een lunch in de 
bus was er koffie, thee en gebak op de boot die ons door de Biesbosch zou voeren. Ondanks het 
oproepen van extra technisch personeel bleek een motorstoring niet direct oplosbaar. Mede in 
verband met de hoge temperatuur (het was echt een prachtige dag) is besloten om terug te gaan 
naar de bus. De chauffeur heeft een alternatieve bustocht ingezet door het Hollandse 
polderlandschap. Deze eindigde in Maasland bij een pannenkoekenboerderij. Hier hebben we op
het terras genoten van een extra drankje en daarna de pannenkoek. Rond de klok van 19.30 uur 
mochten we voldaan in Voorburg aankomen. Door een goede restitutieregeling zullen we in 
2017 opnieuw de tocht richting Biesbosch ondernemen.

Roos voor mantelzorgers
Op zondag 6 november werd voor het eerst aandacht besteed aan de “dag van de mantelzorg” op
woensdag10 november. Samen met de wijkgemeente De Open Hof zijn kaartjes gedrukt met een
gedicht en tekening. Er zijn na inventarisering 60 grote rozen gekocht. Deze zijn na de dienst 
uitgereikt aan gemeenteleden die zich als mantelzorger inzetten of meegegeven aan 
gemeenteleden die iemand kennen als mantelzorger. De actie werd zeer positief ontvangen en 
zal volgend jaar opnieuw worden ingezet. 

Oogstdienst
De oogstdienst op zondag 13 november leverde zo’n 15 kratten op voor de voedselbank van 
Stichting Buren. Er is ook weer een grote fruitmand voor de kinderen bij Vliet en Burgh 
bezorgd. Met de daarbij gevoegde waardebonnen kon de leiding van Vliet en Burgh op enkele 
zaterdagen daarna op de Voorburgse markt nog extra vers fruit kopen bij de ons bekende 
groenteman. 

Kerstviering
Met 120 deelnemers was het noodzakelijk om de viering in de Oude Kerk te houden. Na 
welkom met koffie, thee en kerstkrans met de nodige tijd voor ontmoeting, vond de kerstviering 
plaats met samenzang en overdenking door ds. Th. Koelewijn. Daarna was er gelegenheid om 
onder het genot van door vrijwilligers en de diaconie zelf verzorgde hapjes en een drankje weer 
met elkaar in contact te komen. We mogen stellen dat mede door de hulp van velen ook deze 
nieuwe opzet als geslaagd beschouwd mag worden. 
Ter gelegenheid van Kerstmis hebben de bewoners van de verzorgingshuizen en bij-
behorende aanleunwoningen weer namens de gezamenlijke kerken een bloemetje gekregen.

Diversen
 De wijkgemeente Martini werd in de werkgroep ZWO vertegenwoordigd door Mw. A. 

Bannink en dhr. J. Pronk
 In het College van Diakenen was dhr. L. Cosman secretaris en dhr. C. H. Hoek 

afgevaardigde van de wijkgemeente
 Vanaf februari is het maaltijd project gestart, een initiatief van een aantal gemeenteleden,

waarvoor de diaconie zich financieel garant heeft gesteld. Mw. G. van de Hoeven 
vertegenwoordigt – als mede initiatiefneemster - de diaconie bij deze activiteit
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 De wekelijkse bloemengroet werd ook dit jaar weer kosteloos verzorgd door de 
plaatselijke bloemist De Leeuw.

 Diverse gemeenteleden die vanwege bijzondere omstandigheden extra aandacht 
verdienden, kregen een kaart toegestuurd met zoveel mogelijk namen van in de 
kerkdienst aanwezige gemeenteleden. 

 In een aantal individuele situaties is vanuit de diaconie financiële ondersteuning verleend
bij de zomer- en/of kerstgiften. 

 Voor het eerst is door Recreatie Centra Nederland en Het Vakantiebureau van de PKN 
een aanbod gedaan voor 100 gratis bungalowvakanties aan personen die van een 
minimuminkomen moeten rondkomen. Onze aanvraag hiervoor voor een gezin is 
gehonoreerd en het was goed om te vernemen dat dit zeer geslaagd was.

 De wijkdiaconie is ook vertegenwoordigd geweest bij vergaderingen over 
maatschappelijke thema’s in overleg met de burgerlijke gemeente en initiatieven vanuit 
de Raad van Kerken. 

 De inspirerende Landelijke Diaconale Dag van de PKN / Kerk in Actie in Utrecht is door
4 personen bijgewoond

 Mede door het geringe aantal ambtsdragers maken enkele diakenen ook deel uit van de 
pastorale wijkteams en wordt aan overleg daarover deelgenomen

 De diaconie heeft financieel bijgedragen bij het wekelijkse vervoer van gemeenteleden 
naar en van de kerk door een busje van Woej. 

 De diaconie heeft een eenmalige bijdrage geleverd aan de eindafrekening van de 
totstandkoming van de geluids- en beeldverbinding tussen de Oude Kerk en Het Anker, 
waarvan ook door de Kerkomroep gebruik wordt gemaakt. 

 Voor 2017 zullen vanuit het College van Diakenen voorstellen worden gedaan voor het 
beheer en de besteding van de gelden die zijn / worden verkregen door afwikkeling van 
de verkoop van de grond van het voormalige verzorgingshuis Rustoord. Dhr. L. Cosman 
heeft zich hiervoor jarenlang intensief bezig gehouden. Het is hier op zijn plaats om hem 
daarvoor zeer veel dank toe te zeggen!  

 Dankzij de inzet van vrijwilligers, de diakenen en diaconale medewerkers hebben de 
activiteiten - ondanks de geringe personele bezetting van de wijkdiaconie - goed en 
verantwoord doorgang kunnen vinden. Hartelijk dank voor ieders inzet en medewerking. 

We mogen 2016 voor onze wijkgemeente beschouwen als jaar waarin we weer nieuwe wegen 
zijn ingeslagen binnen het verband van de Protestantse Gemeente van Voorburg. Er is van leden 
van de kerkenraad en dus ook de diakenen weer de nodige inzet gevraagd. We mogen met 
dankbaarheid terugkijken op de resultaten, hetgeen ons voor 2017 bemoedigt. 
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Diaconie wijkgemeente De Open Hof

In het verslagjaar 2016 is een begin gemaakt met de in het voorgaande jaar besloten nadere 
samenwerking tussen de wijkdiaconie van De Open Hof en die van de wijkgemeente Martini. 
Een formele samenvoeging van beide wijkdiaconieën tot één gezamenlijke diaconie van de 
gehele Protestantse Gemeente Voorburg is om kerkrechtelijke redenen niet mogelijk, maar 
wel wordt sinds eind 2016 door beide gezamenlijk vergaderd, terwijl het College van 
Diakenen beperkt is tot voorzitter, secretaris en penningmeester en de voorzitters der beide 
wijkdiaconieën. Vanzelfsprekend blijven de specifieke wijkgebonden activiteiten, waaronder 
collectes, organisatie van de viering van het H. Avondmaal en ondersteuning van andere 
activiteiten van de wijkgemeente De Open Hof in handen van de wijkdiaconie. Nog steeds 
bestaat behoefte aan aanvulling van het aantal diakenen, wil de wijkdiaconie in staat blijven 
de diaconale taken goed te blijven vervullen. Dit zal met name in het jaar 2017, wanneer 
meerdere diakenen het eind van hun termijn zullen hebben bereikt een punt van aandacht zijn.
Dat de diaconie in voorkomende gevallen steun blijft ontvangen van andere gemeenteleden 
als “diaconale steungroep” wordt dan ook op hoge prijs gesteld.  

Samenstelling wijkdiaconie in 2016 

Voorzitter: Harm J. Hazewinkel 
Secretaris: Marja Westerlaken
Bert van Aller (penningmeester CvD) tot en met juni 2016
Atte Roskam (penningmeester CvD) vanaf september 2016
Ellen Hilker 
Jacques Merx
Jeannette Ridder (voorzitter CvD) 
Eric van Steenbrugge
Joke Wittekoek 

De diaconie prijst zich gelukkig dat Rita Bakker ook na haar vertrek als diaken bereid is 
gebleven de diaconale wijkkas te blijven beheren.

In de loop van het jaar nam de diaconie afscheid van Bert van Aller en Jeanette Ridder als 
diaken. Atte Roskam werd in 2016 als diaken bevestigd. 

Algemeen

De diaconie vergaderde tot en met 2016 om de twee maanden, beginnend in januari. Vanaf 
september vinden de vergaderingen gezamenlijk met de wijkdiaconie van de Martinigemeente
plaats. 

De diaconie is verantwoordelijk voor de collecten in de diensten en volgt daarbij het rooster 
zoals opgesteld door het College van Diakenen. Sedert 2015 wordt, gelet op het beperkte 
aantal diakenen, slechts één diaken per eredienst ingedeeld. De diaconie is eveneens belast 
met de organisatie van het Heilig Avondmaal, Bij die gelegenheid wordt door de diaken van 
dienst de diaconale voorbede uitgesproken.
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Daarnaast levert de diaconie volgens rooster in afwisseling met de diaconie van de Martini 
gemeente een diaken bij de Vesperdiensten in de Oude Kerk en bij de diensten in De Mantel.

De wijkdeelteams worden betrokken bij diaconale acties, zoals kerst- en vakantiegiften e.d. 
De diaconie vergoedt op declaratiebasis de presentjes die door bezoekmedewerkers vanuit de 
wijkdeelteams bij hun bezoeken worden meegenomen. 

Vanuit de diaconie is ook in dit verslagjaar in voorkomende gevallen financiële of materiële 
steun verleend aan personen die financieel in een moeilijke positie verkeerden.     

Specifieke activiteiten

Binnen de wijkgemeente De Open Hof is het gebruikelijk dat (groepjes van) gemeenteleden, 
die weliswaar geen onderdeel van de diaconie vormen, zich inzetten bij het uitvoeren van 
taken die al dan niet strikt genomen tot de diaconale activiteiten behoren, maar wel een 
(semi-)diaconaal karakter dragen. Te denken valt hierbij onder meer aan het volgende:

- De taakgroep Kerk en Buurt, organiseert verschillende activiteiten waaraan mensen op
een laagdrempelige wijze kunnen deelnemen.

- Verschillende gemeenteleden zetten zich in bij het werk onder allochtonen in 
Voorburg-Noord. De diaconie verstrekte een bijdrage aan de vakantieactiviteiten 
hiervoor. 

- Een groep gemeenteleden is actief in de moestuin van de Koningkerk.
- Gemeenteleden zijn actief op het terrein van Kerk in Actie, werk in 

ontwikkelingslanden en vluchtelingenwerk.

50 jaar Koningkerk

Als onderdeel van de viering  van het vijftigjarig bestaan van de Koningkerk vond een 
diaconale actie plaats waarbij cadeaupakketjes  werden verzorgd voor mensen die wat minder 
te besteden hebben in de wijk.

Paasgroeten

In de aanloop tot Pasen werd de inmiddels traditionele actie ter versturing van Paasgroeten 
verzorgd. Tevens is deelgenomen aan de oecumenische actie van paasattenties. Beide waren 
in de vertrouwde handen van Rita Bakker.

Vakantiegeld

Evenals voorgaande jaren werd aan enkele gezinnen met kinderen onder de 15 jaar een 
financiële bijdrage verstrekt om voor hen tijdens de schoolvakantie activiteit(en) mogelijk te 
maken. Dit jaar zijn ook enkele kinderen met het kamp van de HGJB mee geweest.
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Voedselbankactie

De jaarlijkse Voedselbankactie, georganiseerd door de kerken in Voorburg en Leidschendam 
werd in 2016 gehouden op zondag 13 november. In de Koningkerk konden 19 kratten worden 
gevuld; de Fonteinkerk, waar tot in 2015 ook werd ingezameld, was dit jaar niet langer 
beschikbaar. Bert van Aller was bereid gevonden ook dit jaar voor de wijkdiaconie op te 
treden als contactpersoon- organisator. 

Mantelzorg 

Op zondag 6 november werd een speciale actie gehouden t.g.v. de Dag van de Mantelzorg (10
november). Na afloop van de dienst konden door gemeenteleden een witte roos met 
bijpassend kaartje worden meegenomen en aangeboden aan hen bekende mantelzorgers. In 
totaal hebben 60 rozen hun weg gevonden.

Kerstactie

Voor de kerstdagen werd aan 18 personen of gezinnen die daarvoor in aanmerking kwamen 
een financiële bijdrage verstrekt. In totaal was hiermee € 2460 gemoeid. Tevens konden hen 
dank zij een genereuze gift van een gemeentelid een of meerdere bioscoopvouchers worden 
gegeven. 

Voorts is deelgenomen aan de oecumenische actie kerstattenties, waarbij gemeenteleden 
plantjes konden meenemen voor personen in hun omgeving die wel een bemoediging konden 
gebruiken.  

De kerstcollectedoos heeft wederom vanaf de eerste zondag van Advent in de kerk gestaan. 
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ZWO-groep
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

JAARVERSLAG 2016
Algemeen
In de ZWO-groep zijn beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg 
vertegenwoordigd.
In 2016 waren de leden van de werkgroep
Houw Thè , voorzitter
Ank van den Berg, secretaris
Jan van der Harst, penningmeester
Ada Bannink
Johan Pronk
Joke Wittekoek
Ds. Els van der Wolf

Sandra Hesse heeft, na ca. 13 jaar lid geweest te zijn van de werkgroep, in 2016 afscheid 
genomen. Zij was in deze jaren zeer betrokken bij de projecten van ZWO.
Wij zijn haar zeer erkentelijk voor haar inzet, haar enthousiasme en de wijze, waarop zij haar 
functie heeft uitgeoefend.

De ZWO-groep heeft in 2016 tweemaal vergaderd.

Zending
Aangezien de belangstelling voor de Zendingsbazaar ieder jaar verder terugliep, is in 2015 
besloten deze bazaar niet te organiseren en ons te beraden op hoe wij verder zouden kunnen.
Dat heeft ertoe geleid, dat begin 2016 een werkgroep is gestart, die een nieuwe opzet voor de 
bazaar heeft ontwikkeld.
Onder de naam Mix, Match en Music- Festival heeft op 17 september een gezellige en 
zonnige “bazaar” plaatsgevonden met deels andere activiteiten en samenvallend met de 
Vlietdagen.
Optredens van koren, workshops en een gezellig restaurant maakten er deel van uit.
De opbrengst, die bestemd is voor Zendingsprojecten van Kerkinactie en voor het Youth for 
Christ – project The Mall in Delft, was minder dan verwacht.
Voor de voorbereiding en de dag zelf zijn heel veel vrijwilligers in touw geweest.
Een aantal van hen wil hiermee stoppen.
De ZWO-groep beraadt zich momenteel over voortzetting van deze activiteit.

In 2016 waren er 4 zendingscollecten.
Aan de Pinksterzendingscollecte is in de dienst aandacht besteed door middel van een 
beamerpresentatie.
De Kerstcollecten waren bestemd voor Kerk in Actie, die de opbrengst bestemt voor hun 
projecten “Kinderen in de knel”, ditmaal in Pakistan.

Werelddiaconaat
In 2016 waren er twee collectes voor het Werelddiaconaat.
Als ondersteuning wordt vooraf aan alle gemeenteleden de Samen Delenkrant toegezonden, 
waarbij ingesloten een acceptgiro.
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In de Samen Delenkrant wordt verslag gedaan van de vaste projecten die ZWO-Voorburg 
ondersteunt.
Dat zijn momenteel de Stichting Manasafu in Oeganda, die zorgt voor dagelijkse opvang en 
behandeling van gehandicapte kinderen. Daarnaast ondersteunt ZWO in Oeganda het 
scholings- en begeleidingsproject Masanafu Child and Family Support (MCAFS) voor onder 
andere kleine agrarische projecten.
Joke Wittekoek, gemeentelid van de Open Hofgemeente runt in Bangladesh een kinderhuis in 
één van de sloppenwijken (JW_Support).
De kinderen worden er verzorgd en ze kunnen naar school gaan.
De Stichting Docenten voor Afrika heeft het leerbegeleidingsproject in een sloppenwijk in de 
buurt van Kaapstad stap voor stap overgedragen aan de plaatselijke leiding en medewerkers.
Dat loopt goed.
Zij is nu met eenzelfde leerbegeleidingsproject gestart in Oost Transvaal.
Een van de grote problemen daar is, dat de scholen onderwijs geven in de Engelse taal, (alle 
lesboeken zijn in het Engels) terwijl de kinderen uit deze achterstandsgebieden alleen hun 
eigen taal spreken.

De Nederlandse project-begeleiders, Femke Bannink, Joke Wittekoek, en Carine van den Berg
hebben in het afgelopen jaar aan de ZWO-groep persoonlijk informatie gegeven over de 
voortgang van en hun persoonlijke ervaringen in hun project.

Behalve aan bovengenoemde vaste projecten is ook aan enkele incidentele doelen geld 
gedoneerd.

Ank van den Berg
Secretaris ZWO-groep
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Staat van Baten en Lasten

Begroting Realisatie Realisatie
        2016              2016              2015

            €                   €                    €

Inkomsten

uit rente en dividend van belegd vermogen   10.000     9.725      9.946

Rustoord en Het Anker   13.300        590   0

uit collecten en giften t.b.v. de diaconie   21.900    18.352     19.303

uit collecten en giften voor derden      1.950      2.849       3.103

Regio, provincie, land    11.600    11.185     13.730

ZWO    26.600    26.691     21.535

wereldwijd      3.500      3.659       5.772

Afboekingen voorzieningen  0      5.586       2.611

tekort (+) cq overschot (–)      5.000      7.135       1.974

Totaal     93.850      85.773      77.974
    =====             =====             =====

Uitgaven

    Begroting      Realisatie   Realisatie

           2016                2016              2015
                €                     €                    €

kosten:
van Beheer, administratie en algemeen         7.300          7.233           7.191

Rustoord en Het Anker       13.300      0       0

in kerkelijke gemeente       20.150         19.903          16.622

in woonplaats         7.050         13.603            7.581

in regio, provincie, land       15.950         15.055          18.639

ZWO        26.600           26.321           22.048

wereldwijd          3.500 3.658  5.892

Totaal        93.850           85.773              77.974 
       =====               =====              =====

Jaarrekening 2016 Diaconie Protestantse Gemeente te Voorburg  



TOELICHTING INKOMSTEN EN UITGAVEN

Algemeen
In de jaarrekening zijn zowel de cijfers van het Werelddiaconaat als van de Zending verwerkt.

Resultaat
In 2016 heeft de Diaconie een negatief resultaat behaald van €7135. Het vrij beschikbaar 
vermogen nam af met hetzelfde bedrag.

Opbrengst Rustoord
In 2016 kwamen de onderhandelingen over Rustoord in de eindfase. Voor het eerste deel van 
de transactie werd een bedrag van €788.000 excl. BTW ontvangen. Dit bedrag is voorlopig 
geparkeerd op de Rekening Courant bij de ING. In 2017 worden gesprekken gevoerd met 
(externe) deskundigen over het weg zetten van deze en nog te ontvangen middelen en wordt 
een voorstel opgesteld voor de besteding er van. In 2016 werd ook een eerste bedrag aan 
erfpacht ontvangen voor het aan Loostad B.V. verleende recht van erfpacht.

Voorzieningen
Op verzoek van de kascontrolecommissie 2015 zijn de Voorzieningen aangepast. De 
Voorziening Hulpverlening is teruggebracht tot €0,00 en daarmee opgeheven en de 
Voorziening Aflossing Leningen is gelijk gesteld aan het aan particulieren uitgeleende 
bedrag.

Inkomsten
De inkomsten in 2016 namen t.o.v. 2015 licht toe (+3,5%). Dit was mogelijk door de bijdrage
van het Kerkfestival aan de Zending 1, een onttrekking uit het legaat van 2015 door ZWO en 
een Voorziening 2015 nog af te dragen ZWO. Voor het overige namen de inkomsten uit 
collecten, giften en overige inkomsten over de gehele linie af. De Voedselbank was een 
uitzondering. De daarvoor ontvangen bijdragen stegen met bijna 50%.

Uitgaven
De uitgaven namen ten opzichte van 2015 toe met ongeveer10% (+€7799). De uitgaven voor 
het ouderenwerk namen fors toe (+80%). Een nieuwe uitgavenpost waren de kosten van het 
eind 2015 opgestarte vervoer van kerkgangers van Het Anker naar de Oude Kerk waarvan de 
Diaconie de helft betaalt maar ook de kosten van de vakantieweek vielen hoger uit. Een 
eenmalige extra uitgave (€5719) was de bijdrage aan de kosten voor het tot stand brengen van
een TV Verbinding tussen Het Anker en de Oude Kerk die gezamenlijk met de 
kerkrentmeesters werd betaald. In tegenstelling tot het ouderenwerk 2, namen de uitgaven 
voor hulpverlening 3, wereldwijd (ZWO en Zending) en bijdragen voor instellingen op 
regionaal, provinciaal en landelijk niveau juist af. Bij de hulpverlening werd een geringer 
beroep gedaan op de directe individuele hulpverlening, wereldwijd werd meer afgedragen aan
Kerk in Actie terwijl er in 2016 ook geen noodhulpactie werd gevoerd en de Zending minder 
afdroeg dan in 2015. Het collectedoel tijdens de Kerstvieringen was het landelijke project van 
Kerk in Actie ‘Kinderen in de Knel’ dat in de plaats kwam van Solidaridad. 

1 In 2015 was er geen Zendingsbazaar.
2 Invaliden vakantieweken, oogst-en paasgroeten, bezoekwerk e.d., vervoer, bustochten en ontmoetingsdagen ,   
vakantieweek en kerstmaaltijden en –attenties.
3 Vakantiegiften, kerstgiften, directe individuele hulp en bijdrage Sociaal Fonds



Voor regio, provincie en land werd minder afgedragen omdat er ook minder aan collecten 
binnenkwam voor dit doel.

Overhead
Overhead zijn de kosten die de Diaconie maakt om primaire taken uit te kunnen voeren. Zoals
beheer, administratie en organisatie. In 2016 was de overhead 14%.


