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1 VOORWOORD 
 

Hierbij geeft het College van Diakenen aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te 

Voorburg een overzicht van hetgeen vanuit de diaconie is ondernomen in het bijzondere jaar 

2020. Een jaarverslag met “witte vlekken” omdat door de Corona-crisis de gebruikelijk 

activiteiten zoals ontmoetingsmomenten, bustochten en gezamenlijke vieringen niet konden 

worden uitgevoerd. Er zijn echter wel andere acties opgezet voor binnen en buiten onze 

kerkelijke gemeenschap.  

In het voorwoord van het vorige jaarverslag heb ik al moeten schrijven dat het jaar 2020 zich 

vanaf begin maart voltrok in een heel andere wereld: De kerkdiensten waren grotendeels alleen 

digitaal te volgen en collectes verliepen via de bankrekening. Het is passend om met respect 

dank uit te spreken voor de predikanten, de kerkenraden en individuele gemeenteleden die met 

grote inspanningen het kerkelijk leven gaande hebben gehouden, soms met nieuwe initiatieven 

zoals het middaggebed in de Oude Kerk en in de Koningkerk.  

Dank aan allen die in onze kerken door middel van giften het diaconale werk mogelijk maakten 

en aan de diakenen, diaconale medewerkers en de vele vrijwilligers die op verschillende 

manieren ervoor hebben gezorgd dat het geld op een goede en dankbare plaats is 

terechtgekomen. We hebben (financiële) steun gegeven aan organisaties dichtbij en ver weg, aan 

organisaties en aan individuele situaties waar dat nodig was, ook met hulp van anderen w.o. 

schuldhulpmaatjes van Stichting Arm in Arm.   

Dit jaarverslag bevat ook de verkorte jaarrekening met toelichting. Daarbij kan worden 

opgemerkt dat de collectebijdragen en het rendement op ons kapitaal zich positief hebben 

ontwikkeld. Mogelijk ten overvloede wijs ik u erop dat het voor gemeenteleden open staat om 

hierop de reageren via het Kerkelijk Bureau of via het mailadres secr.cvd@gmail.com. 

Vorig jaar schreef ik over de gewijzigde opzet van de financiële administratie en verantwoording 

vanuit het door de PKN voorgeschreven Financieel Rapportage en Informatie Systeem. Ondanks 

het feit dat nu het tweede jaar achter de rug is, mag hier toch worden genoemd dat we dankbaar 

zijn voor de grote inspanningen van de penningmeester, Atte Roskam, gedurende het afgelopen 

jaar. Bovendien danken we hem en de administratieve ondersteuning vanuit het Kerkelijk 

Bureau voor de bijdragen voor het tot stand komen van het financieel jaarverslag 2020 onder de 

verantwoordelijkheid van de nieuwe penningmeester Jan Hendriks.  

Het bijzondere karakter van het jaar 2020 is ook in het huidig jaar herkenbaar door beperkingen 

in de samenkomsten in de kerk en in de samenleving. We zijn als kerk een gemeenschap 

vertrouwd met de begrippen hoop en verwachting. We kijken uit naar het moment dat “het oude 

normaal” zich weer kan manifesteren en diaconale activiteiten weer als vanouds ontwikkeld 

kunnen worden.  Er ligt op diaconaal terrein mooi werk te wachten en er zijn financiële keuzes 

te maken om vorm geven aan onze diaconale en missionaire opdracht. Ik hoop van harte dat dit 

verslag bijdraagt aan de bekendheid met en de interesse voor de werkzaamheden van de 

Diaconie en dat hieruit nieuwe contacten mogen ontstaan, ter aanvulling van de wijkdiaconieën 

en de vervulling van het voorzitterschap van het College van Diakenen, januari 2022.    

Cor Hoek, Voorzitter College van Diakenen Protestantse Gemeente Voorburg 

mailto:secr.cvd@gmail.com
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2 ORGANISATIE 
De Diaconie is een zelfstandige rechtspersoon. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur 
bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van 
beide wijkdiaconieën zitting in het College. Het College van Diakenen is eindverantwoordelijk voor de 
diaconale activiteiten van de Protestantse Gemeente Voorburg, vertegenwoordigt de Diaconie naar 
buiten, organiseert de vergaderingen met de diakenen, stelt de begroting en het collecterooster op 
en legt jaarlijks via de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af. 

2.1 Samenstelling College van Diakenen 
Het College van Diaken bestond in 2020 uit de volgende personen: 

Voorzitter                                                      C.H. Hoek (tevens AK-lid)         

Secretaris                                                       L. Donner-Voříšková              

Penningmeester                                               A. Roskam   

Namens Wijkgemeente Martini                  vacature            

Namens Wijkgemeente De Open Hof         J. Hendriks 

Notulist        M. Berkhout 

2.2 Samenstelling wijkdiaconie Martini 
De diaconie van wijkgemeente Martini bestond in 2020 uit de volgende personen: 

De dames G. van der Hoeven, M. Plugge, D. Sark, W. de Villeneuve, L. Donner-Voříšková en A. 
Walraven en de heren C.H. Hoek (voorzitter) en  J. Pronk. Dhr. L. Cosman is vanuit de diaconie 
gevolmachtigde geweest om de taxatie en verkoop van de grond van Het Anker te begeleiden.  Dhr. 
H. Koning  zorgt voor het penningmeesterschap van de wijkdiaconie.  De heer D. Hagedooren heeft 
zijn activiteiten om namens de diaconie van de PGV deel te nemen aan overleg over opvang en 
begeleiding van statushouders beëindigd. 

2.3 Samenstelling wijkdiaconie De Open Hof 
De diaconie van wijkgemeente De Open Hof bestond in 2020 uit de volgende personen: de heren A. 
Roskam, E. van Steenbrugge, J. Hendriks, B. van Aller en A. van Aalst en de dames I. Silvius, M. 
Westerlaken, W. Koens en A. Nkurunziza. Dhr. J. Merx is namens de diaconie van de PGV bestuurslid 
in de Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg.  

2.4 Vergaderingen van het College 
Het College kwam 8 keer bij elkaar voor een reguliere vergadering. Daarnaast was een aantal 
besprekingen met de Beleggingsadviescommissie. (zie ook 2.13) . In de reguliere vergaderingen 
kwam en o.a. aan de orde: 

- het vaststellen van het collecterooster; 
- het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;  
- nieuwe Initiatieven Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg met nieuwe financiële 

middelen; 
- besluiten over materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen; 
- besluiten over voordrachten voor verstrekking van de Kerst- en vakantiegiften; 
- het voorbereiden van een vakantieweek voor senioren via Het Vakantiebureau PKN. I.v.m. de 

corona is de vakantieweek uiteindelijk niet doorgegaan; 
- voorbereiding van de gezamenlijke vergaderingen van de wijkdiaconieën, i.v.m. de corona 

zijn de vergaderingen uiteindelijk niet doorgegaan;  
- ondersteuning en evaluatie van de activiteiten in de beide wijken; 
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- bespreking van diverse financiële organisatorische zaken, zoals de overdracht van het 
penningmeesterschap en relatie tot het Kerkelijk Bureau; 

- herziening van de plaatselijke regeling voor de PGV en de wijkgemeenten; 
- voorbereiden van de bijdragen vanuit de diaconie in het nieuwe PGV-orgaan “PROEF!”  
- onderzoek naar mogelijkheden om over te gaan tot digitaal collecteren en de uitkomsten 

hiervan te presenteren in een notitie voor de A.K.  

2.5 Vergaderingen gezamenlijke diaconieën 
De diaconieën van wijkgemeenten Martini en Open Hof zijn i.v.m. het corona-virus niet doorgegaan. 

2.6 Overleg met het Kerkelijk Bureau 
Met het Kerkelijk Bureau is een aantal gesprekken gevoerd. De dienstverlening verloopt weliswaar 
beter dan in de voorgaande jaren maar een regelmatig overleg is noodzakelijk.  

2.7 Organisatie collecten 
Door het College van Diakenen werd het collecterooster opgesteld voor de diaconale collecten. Begin 
van het jaar organiseerden diakenen de inzameling van de gaven in de zondagse kerkdiensten en de 
afdracht aan het Kerkelijk Bureau. Doordat i.v.m. het corona-virus de kerkdiensten nagenoeg het 
hele jaren alleen online waren, zijn de gemeente leden verzocht om de collecten via bank over te 
maken.  

 Over de opbrengst en de bestemming van de collecten wordt verantwoording afgelegd in de 
jaarrekening. In 2020 werd de opbrengst van de diaconale collecten ook gepubliceerd in het blad 
PROEF. !.  Besloten is om aan de “externe doelen” uit het collecterooster een bedrag van € 600,- te 
doneren als zijnde ongeveer de gemiddelde collecteopbrengst in 2019.  

Tevens zijn gesprekken gevoerd over eventueel overgang het “digitaal collecteren”. De Martini 
gemeente heeft op proef de Donkey mobile app in gebruik genomen. Nagegaan wordt of en zo ja 
wanneer de collecte module daarin in gebruik genomen kan worden.  

2.8 Organisatie Heilig Avondmaal 
De diakenen bereidden in beide wijkgemeenten de viering van het Heilig Avondmaal voor. De 
vieringen zijn alleen gehouden op de momenten dat het toegestaan was dat 30 gemeenteleden in 
kerk aanwezig mochten zijn.  De door het Rijk voorgeschreven aanwijzingen zorgden voor 
aanpassingen in de uitvoeringen en de beperking van het aantal aanwezige kerkgangers. 

2.9 Overleg met ZWO 
Met de voorzitter en secretaris van ZWO vond het gebruikelijke gesprek plaats 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. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 
van ZWO (zie nader hst/par. 4) . 

2.10 Lidmaatschappen 
Het College is lid van de Landelijke Federatie van Diaconieën. De landelijke vergadering van 2020 is 
door de Federatie geannuleerd.   

2.11 Deelname aan maatschappelijk overleg 
Het College van Diakenen nam deel aan overleg in:  

Stichting Sociaal Fonds L,dam-Voorburg J. Merx 
Samenwerking Invaliden Vakantieweken W. De Villeneuve-van Asbeck en A.C.M. Walraven-van 

Ham 
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Werkgroep Statushouders   vacature 

2.12 Verkoop grond Het Anker 
Dankzij dhr. L. Cosman is eind 2018 de transactie i.v.m. de verkoop van de grond Rustoord afgerond. 
De verkregen financiële middelen zijn in 2019 resp. 2020 successievelijk via een vermogensadviseur, 
IBS Asset Management B.V. te Amsterdam,  belegd. Het college heeft dhr. L. Cosman gevraagd om te 
bemiddelen bij de verkoop van de grond Het Anker. Ter advisering over de beleggingen is een 
Beleggingsadviescommissie Diaconie gevormd, bestaande uit: 
 

- Marja Westerlaken, 
- Eppe Beimers en 
- Nicolette van Varik. 

2.13 Nieuwe Initiatieven PGV 
De diaconie heeft besloten om het rendement uit de belegging i.v.m. de verkoop van de grond 
Rustoord in te zetten voor nieuwe initiatieven. Dhr. J. Hendriks heeft als projectleider van dit project 
in 2019 de gemeente via een enquête geraadpleegd over eventuele bestemmingen. De uitkomsten 
van de enquête zijn met beide kerkraden gedeeld.  I.v.m. het corona-virus is de uitvoering van het 
project vertraagd. 

2.14 Ontvangen nalatenschappen 
De Diaconie ontving in het kader van de afwikkeling door de notaris een aanvulling op een in 2018 

ontvangen legaat. 

3 DIACONALE ACTIVITEITEN 

3.1 Coördinatie door het College van Diakenen 

3.1.1. Presentie bij externe contacten 

Ter bevordering van contacten met de Gemeente Leidschendam-Voorburg is een aantal maal een 
vergadering van de Participatieraad bijgewoond, waarvan diaken dhr. Hendriks tevens lid is.  

3.1.2. Individuele hulpverlening w.o. schuldhulpverlening 

De diaconie heeft waar nodig eenmalige financiële bijdragen verstrekt. Daarnaast ontvingen 
personen/gezinnen die leven op bijstandsniveau in de periode voor de zomervakantie en rondom de 
kerst een financiële bijdrage waardoor zij iets extra’s konden doen. Kinderen wiens ouders dat niet 
konden betalen werden door vergoeding van de onkosten in de gelegenheid gesteld om toch deel te 
nemen aan het zomerkamp van de GHZV. Hier profiteerden ook enkele kinderen van Kindertehuis 
Vliet en Burgh van. Zo nodig verstrekt de Diaconie ook renteloze leningen waarmee schulden afgelost 
kunnen worden binnen een redelijke termijn. In 2020 hebben zich geen situaties voorgedaan waarin 
het nodig was om nieuwe renteloze leningen te verstrekken..  

3.1.3. Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg (SSF) 

In het SSF participeren de Gemeente L-V, de diaconie van de Protestantse Gemeenten van 
Leidschendam en Voorburg en de charitas van de R.K. parochies in de gemeente L-V. Hun jaarlijkse 
financiële bijdrage wordt uitgegeven aan urgente financiële noden aan inwoners. Op voordracht van 
Kwadraad (sociaal-maatschappelijk werk) worden de aanvragen besproken in een overleg, waarin de 
vertegenwoordigers van de participanten zitting hebben. Daarnaast is er overleg over meer 
algemeen bestuurlijke zaken. Afgelopen jaar is de omzetting van het SF naar een Stichting SFLV 
gerealiseerd. Dhr. J. Merx heeft vanuit de diaconie PGV zitting in het stichtingsbestuur.  
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3.1.4. Werkgroep Welkom in Leidschendam Voorburg 

Er heeft geen bijeenkomst plaatsgevonden en dhr. Hagedooren heeft zijn deelname aan deze 

activiteit beëindigd.  

De heer D. Hagedooren neemt namens de diaconie van de PGV deel aan overleg in deze werkgroep.  

3.1.5. Vakantieweken 

I.v.m. het corona-virus zijn de vakantieweken tot grote spijt van alle geïnteresseerden niet 

doorgegaan.  

3.1.6. De Diaconie en de uitbraak van het CORONA-virus 

De uitbraak van het corona-virus heeft in 2020 een aanzienlijke invloed gehad niet alleen voor 

iedereen in Nederland maar ook op de diaconie. Tegelijkertijd heeft het corona-virus veel 

economisch en maatschappelijk leed veroorzaakt waardoor de Diaconie vaker ingeschakeld is om 

een financiële bijdrage te leveren.   

• De Diaconie heeft extra uitgaven gedaan voor steun aan plaatselijke en landelijke ‘corona-
projecten’;  

• Door corona konden er in 2020 helaas geen bustochten en ontmoetingsdagen georganiseerd 
worden voor de senioren; 

• Door corona konden de vakanties voor senioren via Het Vakantiebureau en Stichting 
Invaliden Vakantieweken geen doorgang vinden; de inschrijvers hebben een bloemetje 
ontvangen van de Diaconie; 

• Tijdens de kerkdiensten kon er niet gecollecteerd worden. Het College van Diakenen heeft in 
samenspraak met het College van Kerkrentmeesters een alternatief aan de gemeente 
voorgesteld. De gemeenteleden is gevraagd om hun bijdrage in de collectezakken over een 
langere periode te storten op de bankrekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters. Deze 
werkwijze heeft geen nadelige effecten gehad op de collecte-opbrengst. De opbrengsten zijn 
zelfs gestegen. De Diaconie heeft toegezegd om, gedurende de periode dat er niet tijdens de 
kerkdiensten gecollecteerd kan worden, standaard € 600,- (gemiddelde collecte-opbrengst 
op basis van 2019) over te maken op de rekening van externe doelen die op het 
collecterooster staan.  

3.2 Acties in wijkgemeenten Martini en De Open Hof 

3.2.1. Paasgroeten 

Met Pasen zijn door leden van de beide wijkgemeenten kaarten gestuurd naar gevangenen in 
binnen- en buitenland, een initiatief van Kerk in Actie.  

Bewoners van de verzorgingshuizen en aanleunwoningen kregen namens de gezamenlijke kerken 
van Voorburg met Pasen een plantje aangeboden.  

3.2.2. Voedselbank 

Er is geen bijzonder overleg meer geweest nadat de bestuurlijke situatie verbeterd is en hiervan 
schriftelijk verslag is ontvangen. Diakenen ondersteunden met hun inzet op 29 augustus 2020 een 
inzameling door Voedselbank Leidschendam Voorburg bij de Albert Heijn in Winkelcentrum 
Julianabaan te Voorburg.   De Voedselbank zamelde ook in bij supermarkten in Leidschendam. Er 
werden in totaal 251 goed gevulde kratten opgehaald: 86 in de AH op het Julianaplein en 76 in de 
JUMBO en 89 in de AH te Leidschendam. Door de Corona-pandemie kon de traditionele inzameling in 
de kerken in de maand november geen doorgang vinden.  In plaats daarvan maakte de Diaconie een 
extra bedrag over naar Voedselban Leidschendam Voorburg.  
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3.2.3. Kerstattenties 

Ter gelegenheid van Kerstmis hebben de bewoners van de verzorgingshuizen en bijbehorende 
aanleunwoningen namens de gezamenlijke kerken een bloemetje gekregen. 

3.3 Acties specifiek voor wijkgemeente Martini 

3.3.1. Breien voor verzorgingshuizen  

Op verzoek van verzorgingshuizen (om extra activiteiten voor bewoners te organiseren) heeft een 

flink aantal gemeenteleden op initiatief van de wijkdiaconie meegedaan aan de actie breien voor 

verzorgingshuizen. Het ging om kleine breistukken van 50x50 cm, die vervolgens de bewoners aan 

elkaar verbonden om prachtige dekens e.d. te maken. 

3.3.2. Paas-bloemengroet 

De gebruikelijke bloemengroet aan zo’n 70 gemeenteleden die gedurende langere tijd niet naar de 
kerk kunnen komen is niet doorgegaan omdat de kerkdienst toen ook al uitsluitend digitaal 
plaatsvond. 

3.3.3. 40-dagenproject 

Op voordracht vanuit de wijkgemeente zijn extra inzamelingen gehouden voor het Wycliffe 

Bijbelvertaalproject in Papoea Nieuw Guinea onder het Onobasulu-volk. Anne Dondorp-Stoffels heeft 

als medewerkster ter plaatse een cheque in ontvangst mogen nemen van ruim € 2700,- voor het 

vertaalproject en het lees- en schrijfonderwijs aldaar.   

3.3.4. Ontmoetingsdag voor senioren  

I.v.m. het corona-virus konden helaas geen ontmoetingen voor senioren georganiseerd worden. 

3.3.5. Jaarlijks uitstapje voor senioren 

Ook het jaarlijks uitstapje voor senioren kon i.v.m. het corona-virus niet doorgaan.  

3.3.6. Kerstviering 

Ook rondom de kerst konden i.v.m. het corona-virus geen activiteit georganiseerd worden.   

3.4 Activiteiten specifiek voor wijkgemeente De Open Hof 

3.4.1. Ontmoetingsmiddagen voor senioren (75+) 

In verband met de Corona-pandemie konden er geen ontmoetingsmiddagen georganiseerd worden. 

3.4.2. Uitstapje voor senioren (75+) 

In verband met de Corona-pandemie kon er geen uitstapje met de bus georganiseerd worden. 

3.4.3. Zomerdagen FOX taalschool 

De Diaconie maakt de organisatie van de Zomerdagen FOX financieel mede mogelijk. De zomerdagen 

stonden voorheen bekend vanwege de locatie waar zij altijd plaatsvonden (Kaagdagen). Dat is nu niet 

meer zo. Ondanks Corona bleek het mogelijk om toch met inachtneming van de regels (1,5 meter 

afstand houden van elkaar) drie Zomerdagen te organiseren op het grasveld naast de taalschool van 

FOX. Inclusief een 10-tal begeleiders deden er in totaal 97 personen (gezinnen met kinderen) 

mee.  Samen genoten zij van een programma met Hollandse spelletjes, koffie met koek, het optreden 

van een accordeonist, een suikerspin en een barbecue. Een blije zoon van een groot Syrisch gezin 

vertolkte het gevoel van de deelnemers: “Vandaag heb ik hetzelfde gevoel dan toen we in Syrië 

woonden en ik voor de oorlog met mijn vriendjes in onze grote tuin speelden”. 
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3.4.4. Werkgroep Kerk en Buurt  
De activiteiten van de Werkgroep Kerk en Buurt worden mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de Diaconie. In de eerste helft 2020 organiseerde de Werkgroep een high tea in februari 
en maart. De High tea is een gezellige ontmoeting op e zondagmiddag onder het genot van een kopje 
thee met iets lekkers en een goed programma  (dia-lezing of muziek). De andere 4 high tea’s konden 
geen doorgang vinden door Corona. In september organiseerde de werkgroep de jaarlijkse Burendag 
Bovenveen. In november organiseerde de Werkgroep in de Koningkerk een bijeenkomst waar 
buurtbewoners en kerkgangers samen stil konden staan bij de gevolgen van de corona-Pandemie. Er 
deden bijna 40 personen aan mee. De werkgroep deed ook mee aan de organisatie van de Jaarlijkse 
Opschoondag in de wijk Bovenveen. In december was de Werkgroep betrokken bij de organisatie van 
een Kerststal in de tuin van de Koningkerk en eind december bij het bakken van oliebollen in de tuin 
voor passanten.  

4 VERSLAG ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking)   
 

4.1 Samenstelling werkgroep ZWO 

In de Werkgroep ZWO zijn beide wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Voorburg 

vertegenwoordigd. 

In 2020 waren de leden van de werkgroep: 

Houw Thè, voorzitter 

Ank van den Berg, secretaris 

Jan Jenezon, penningmeester 

Ds. Els van der Wolf 

Joke Wittekoek 

Hester Sanderman 

Johan Pronk 

4.2 Algemeen 

Zoals gemeld in ons vorige jaarverslag hebben wij afscheid genomen van Femke Bannink en 

haar project in Oeganda. Een fysiek afscheid was niet mogelijk in verband met de lockdown. 

Wij wensen Femke toe dat zij de twee projecten waarvoor zij werkt in de komende jaren 

met goede resultaten kan voortzetten. ZWO heeft rondgevraagd naar een nieuw project.  Er 

zijn twee projecten aangemeld. In de loop van dit jaar hebben wij echter besloten nog geen 

nieuw project te kiezen. De problemen als gevolg van de coronapandemie zijn in de landen, 

waar onze projecten zijn, dusdanig groot, dat wij aan onze vier projecten extra geld hebben 

gedoneerd. (zie het verslag hierna) ZWO heeft zich voorgenomen om in 2021 de gesprekken 

over deze projecten weer op te pakken. De werkgroep ZWO heeft in het afgelopen jaar 

driemaal vergaderd. Ondanks de beperkende maatregelen als gevolg van de lockdown was 

vergaderen op afstand of via Zoom wel mogelijk. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de 

Kerkwijzer en de wijkbladen Samen en Rondom de Oude Kerk opgegaan in één kerkblad: 

Proef. ZWO schreef drie à viermaal per jaar een artikeltje in de beide wijkbladen onder de 
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titel Stap in de wereld van ZWO. Wij zullen dat nu in Proef gaan doen. In 2020 kon dat helaas 

maar eenmaal. 

4.3 Zending 

In juni 2019 is ds. Foka van de Beek naar Bulgarije vertrokken als zendingswerker in de 

provincie Burgas.  Zij is uitgezonden door De Gereformeerde Zendingsbond. Met ingang van 

2019 ondersteunt ZWO deze uitzending met een bedrag van € 1.000,- per jaar gedurende 

drie jaar. Als gevolg van de pandemie is Foka in maart naar Nederland gekomen. Daar blijven 

was geen optie.  Op 20 juni heeft ZWO een informatief gesprek met haar gehad. Zij zal daar 

samen met Natalia, een Bulgaarse, aan een groep vrouwen, genaamd De Samaritaanse 

Vrouwen, scholing gaan geven, zodat dezen zelf met andere vrouwen over geloof en bijbel 

kunnen praten. Het gaat om Bulgaarse, Roma en ook Moslim-vrouwen. Samenwerking met 

Moslimvrouwen ligt soms moeilijk. Eind 2020 is Foka teruggegaan naar Bulgarije. ZWO heeft 

inmiddels contact opgenomen met een jongerenwerker van de GZB om te zien of wij met 

onze jongeren iets voor Foka en haar werk kunnen betekenen. Door de pandemie ligt ook 

dat voorlopig stil. 

4.4 Werelddiaconaat 

Overal ter wereld heeft de coronapandemie grote gevolgen. Zowel in Bangladesh als in Zuid-

Afrika werd er medio maart een algehele en strenge lockdown ingesteld.  Ook de scholen 

gingen op slot en veel bedrijven stuurden hun werknemers naar huis.  Ook kleine baantjes 

vielen weg. Het gevolg was dat er naast de coronaproblemen overal in de sloppenwijken 

honger werd geleden. Het feit dat de scholen dichtgingen maakte ook dat er ‘s middags geen 

warme maaltijden aan de schoolkinderen konden worden verstrekt. Gelukkig kon er door JW 

Support en Docenten voor Afrika regelmatig steun gegeven worden aan de allerarmsten in 

de vorm van voedselpakketten zoals o.a. aardappelen, rijst, maismeel, linzen en olie. ZWO 

heeft met de opbrengst van de acties in 2020 hieraan financieel kunnen bijdragen.  

4.5 Collecten en giften 

In het afgelopen jaar kon er, doordat de kerkdiensten grotendeels digitaal plaatsvonden, niet 

gecollecteerd worden op de gebruikelijke manier. In plaats daarvan konden gemeenteleden 

hun bijdrage storten op de rekening van de Diaconie. De Diaconie heeft in plaats de 

gebruikelijke collecte-opbrengsten  een (vast) bedrag van €. 600,- overgemaakt naar de 

externe doelen waarvoor gecollecteerd werd waaronder ook zending en werelddiaconaat. In 

het collecterooster stonden zoals gebruikelijk vier collecten voor de zending. De opbrengst 

van twee daarvan is bestemd voor het werk van Foka van de Beek. De twee andere collecten 

zijn bestemd voor Kerk in Actie. Daarnaast zijn er in 2020 twee collecten gehouden die 

bestemd zijn voor het werelddiaconaat: in februari en in oktober. Rondom deze twee 

zondagen is de ZWO Samen Delenkrant met acceptgiro aan de gemeenteleden bezorgd. Uit 

de opbrengst van deze acties en collecten worden de projecten in Bangladesh, Zuid-Afrika en 

het nog te kiezen nieuwe project gefinancierd. Daarnaast worden incidenteel giften 

overgemaakt naar kleine vaak al bekende projecten of als gevolg van noodsituaties ergens 
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ter wereld naar Kerk in Actie, zoals dit jaar de explosie in Beiroet. In 2020 heeft ZWO een gift 

van €. 2.000,- ontvangen van één van de gemeenteleden. 

ZWO is daar zeer dankbaar voor. 

4.6 Financieel jaarverslag ZWO 

 

Balans en Winst & Verlies-rekening 
Het financieel jaarverslag ZWO is meegeconsolideerd met het jaarverslag van de  

Protestantse Gemeente te Voorburg. Het navolgende cijfermateriaal behoort tot het 

aandachtsgebied van ZWO: 

 

Baten en Lasten 

 

Baten 

 84  Door te zenden collecten 

  8413 - diaconale aard (wereldwijd)   -22.026,90 

  8415 - zending en evangelisatie    -  1.192,11 

    Totaal door te zenden collecten  -23.219,01 

 

    Totaal baten     -23.219,01 

 

Lasten 

 47 Kosten beheer, administratie en archief 

  4720 - bureaubehoeften en drukwerk      1.721,53 

  4742 - financiële administratie          136,13 

    Totaal: 47 Kosten beheer, administratie en 

           Archief       1.857,66 

 

 48 Rentelasten/bankkosten 

  4811 - bankkosten             271,32 

    Totaal: 48 Rentelasten/bankkosten         271,32 

 

 53 Afdrachten door te zenden collecten en giften 

  5313 - diaconaal wereldwijd     12.500,00 

  5314 - diaconale noodhulp        5.250,00 

  5315 - zending en evangelisatie       1.000,00 

    Totaal: 53 Afdrachten door te zenden  

           Collecten en giften  18.750,00 

 

    Totaal: Lasten     20.878,98 

    Resultaat verslagjaar    -2.340,03 
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5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020  

 

College van Diakenen - Jaarrekening 2020 

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie 

Opbrengsten en Baten 

Begroting 
2020 

Rekening 
2020 

Rekening 
2019 

Opbrengsten onroerende zaken 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 
Opbrengsten levend geld 
Door te zenden collecten en giften 

- 
9.615 

21.500 
48.025 

0 
10.847 

40.144 

30.438 

8.000 
18.734 

23.210 

53.715 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)  

 60.635  -103.668   1.796.887 

Totaal baten A 

Uitgaven en Kosten 

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 
Kosten beheer, administratie en archief 
Rentelasten/bankkosten 
Diaconaal werk plaatselijk 
Diaconaal werk regionaal/landelijk 
Afdrachten door te zenden collecten en giften 

79.140 

- 
1.525 
3.500 

13.460 
2.180 

28.580 
2.500 

45.525 

81.429 

0 
837 

3.731 
14.267 
8.643 

34.989 
3.000 

40.260 

103.659 

- 
1.466 
4.023 

14.048 
4.374 

27.678 
5.667 

59.535 

Totaal lasten A 97.270 105.727 116.791 

Operationeel resultaat (A) 

Incidentele baten en lasten 

Incidentele baten 
Incidentele lasten 

-18.130 

78.765 
- 

-24.298 

195.583 -
85.450 

-13.132 

1.842.194 
- 

Incidentele baten en lasten (B) 78.765 110.133 1.842.194 

Resultaat verslagjaar (A+B) 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 

Onttrekkingen bestemmingsreserves 
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 
Toevoegingen bestemmingsreserves 
Toevoegingen bestemmingsfondsen 

60.635 

- 
- 
- 
- 

85.835 

- 
- 

-189.503 
- 

1.829.062 

- 
- 

-32.175 
- 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -189.503 -32.175 


