
Gemeenteavond 1 juni 2017 
Bethelkerk 

Protestantse Gemeente  

Barendrecht 



Agenda 

• Welkom       (Kees Silvis, voorzitter AK) 

• Opening      (ds. Cees Romkes) 

• Toelichting op de jaarrekening van de PGB (Aad Boers penningm. CvK) 

• Activiteiten en financiën van de diaconie (Rob Benner voorzitter CvD) 

• Rondvraag 

• Sluiting        (Anne-Mieke van Oost) 

• Lied lied 90 a, 1, 3, 4, 6. Beamer 

• Napraten met een hapje en een drankje. 

 



Jaarrekening 2016 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

BARENDRECHT 
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Resultaat (= Saldo Baten en Lasten) 
 
 

• 2013   -/- €   35.000 
• 2014     + €      5.000 
• 2015     + €      7.000 
 
---------------------------------------------- 
• 2016             -/- €  49.000 
------------------------------------------------ 
 
• 2017 (Begroting)  -/- €    45.000    
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Vermogen per 31-12-2016 
 

 
Eigen Vermogen     € 1.226.000 
  waarvan: 
   - Algemene Reserve         € 989.000  
   - Bestemmingsreserves         € 237.000 
       
- geen waardering gebouwen toegepast 
 
Voorziening Onderhoud    €    726.000    
                                ---------------- + 
Totaal Eigen Vermogen    €  1.952.000 
   + Voorziening Onderhoud 
   
              ( idem per 31-12-2015    € 1.902.000  ) 
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Legaten e.d. 

• 2013  €   61.000 

 

• 2014  €   47.000 

 

• 2015  € 104.000 

 

• 2016  € 133.000 

 

  - meestal geoormerkt,  

  - verkrijging en besteding blijven buiten het Resultaat  

  - gaan naar Bestemmingsreserves 
 

Saldo Bestemmingsreserves per 31-12-2016: € 237.000 
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Vermogen per 31-12-2016:  
    gebonden en vrij gedeelte 

 

• Algemene Reserve (AR)   €    989.000 

• Bestemmingsreserves          n.v.t. 

• Voorziening Onderhoud (VO)  €    726.000 

     --------------- + 

• Totaal  “Vermogen” (=AR+VO)                             € 1.715.000 

 

• Gebonden deel             € 1.431.000 

 = 1½ x jaarkosten (vlg. PKN richtlijn) 

            ---------------- - 

• Vrij deel                        €    276.000 
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Vaste vrijwillige bijdragen (VVB) 

        VVB    mutatie 

• 2012   € 673.000 

• 2013   € 676 .000   €     3.000 

• 2014   € 650 .000   € -26.000 

• 2015   € 653 .000   €     3.000 

---------------------------------------------------------------- 

• 2016   € 620.000         €  -33.000 
---------------------------------------------------------------- 

• 2017 (Begroting)   € 620.000     €          0 
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Daling aantal leden en bijdragen 

   aantal leden  VVB 

 

2013        5198  676.000 

 

2016        4794  620.000 

 

Afname         8%         8% 
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Oorzaken structurele afname VVB 

1. Dalend ledenaantal door: 

• Demografische ontwikkelingen 

• Aanwas jongeren onvoldoende voor uitval ouderen 

 

2. t.a.v. bijdragen nog extra teruggang door groot verschil in bijdragen 
van ouderen en jongeren:  

• Kleiner aantal jongeren neemt plaats in van groter aantal ouderen 

• Gemiddelde bijdrage jongere generaties aanmerkelijk lager dan die 
van oudere generaties 

 



VVB 2017 van 3 leeftijdsklassen  
(gemiddelde leeftijd bijdragers 66 jaar) 

Jonger dan  50 tot  80 jaar 

50 jaar  80 jaar en ouder 

---------------------------------------------------------- 

• aantal bijdragers            417     1279   491 

•    idem, in %           19%      59%   22% 

 

• Bijdragen VVB    € 72.000      € 378.000  € 169.000 

•    idem, in %            12%      61%  27% 



Belang leeftijdsklassen voor de financiering 
van de jaarlijkse lasten, vanuit de VVB 
Groep: Jonger dan 50 jaar 

• Totale bijdrage is kleiner dan nodig is voor 1 (fte) reguliere predikantsplaats;  
• Daarbij geen enkele ruimte voor bijdrage voor de andere kosten 

Groep: 80 jaar en ouder 
• Totale bijdrage is voldoende voor 2 (fte) reguliere predikantsplaatsen;  
• Daarbij geen enkele ruimte voor bijdrage voor de andere kosten 

 
Groep: van 50 tot 80 jaar 

• Volledige bekostiging van de overige 3 (fte) predikantsplaatsen (incl. 1 fte tijdelijke);  
• Volledige bekostiging van ALLE andere kosten: 

• Kerkgebouwen, inventaris;  Salarissen kosters/organisten;  Kerkdiensten; 
• Kerkelijke activiteiten (wijkwerk, toerusting, vorming, jeugdwerk); 
• Verplichte Afdrachten aan PKN;  Beheer/Administratie/Algemeen 

 
 

 
 



Opbouw leeftijdsklasse 50 tot 80 jaar 

• Totaal aantal:      1279 (= 59% van alle bijdragers) 

• Bijdragen VVB: € 378.000 (= 61% van alle bijdragen) 

 

• 80% van de € 378.000 is afkomstig van slechts 500 bijdragers 

 



VVB van alle bijdragers in 2016 

      Bijdragers           Bedrag 

  --------------------  ------------------------- 

  Aantal        in %  in euro’s in % 

----------------------------------------------------------------------- 

• 2187         100%  €  620.000 100% 

 

• 1157           53%  €  558.000   90% 

 

•   820           37%  €  496.000   80% 

 

•   588           27%   € 434.000   70% 

------------------------------------------------------------------------ 



Structurele ontwikkeling van de VVB 

• Jaarlijks wegvallen van € 10.000 á € 15.000 door overlijden/vertrek; 

• Zeer beperkte aanvulling van nieuwe bijdragende leden 

 

 

 Gevolg: 

 Voor handhaving van het jaarlijks totaal VVB-niveau  

 is ter compensatie hiervan minimaal 1 tot 2% toename  

 van de gemiddelde bijdrage van alle bijdragers nodig 



Kosten-opbouw 2016 

       (x € 1.000)   in % 

Pastoraat    417    44% 

Kerkdiensten, activiteiten   43      4% 

Salarissen (kosters/organisten) 181    19% 

Gebouwen, inventaris  229    24% 

Verplichte afdrachten PKN   48      5% 

Beheer/administratie/algemeen  36      4% 

     ------------------------- 

Totaal     954   100% 
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Bestedingen aan onderhoud  1) 
excl. onderhoud gefinancierd uit Bestemmingsreserves 

   per gebouw 
(x € 1.000)        Gebouw  Installaties/     Totaal 

        Inventaris 

• Bethel   6  7    13 

• Triomfator   1  7      8 

• Carnisse Haven  1  9    10 

• Dorpskerk              38    1)             10    48 

• De Ontmoeting  2  6      8 

• Oude Pastorie                        15  2    17 

• 4 Pastorieën                     11  -       11 
      ----------------------------------------------------------------- 

• Totaal                         74             41             115 
1) waarvan € 17 BRIM-subsidie 
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Op weg naar de volgende 
Jaarrekening 

PROTESTANTSE GEMEENTE 

BARENDRECHT 
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Diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht  

 

Motto: “Helpen waar geen helper is” 
 



De diaconie werkt 

-  vanuit het geloof en dankbaarheid,  

 

-  zonder onderscheid,  

 

-  om anderen te helpen die in problemen zijn,  

 

-  om zo het welzijn van anderen te bevorderen 

 

 

door verwijzing naar de juiste instanties en/of door zelf hulp te verlenen 



Wat doet de diaconie? 
 
 • Financiële ondersteuning Zusterdienst en Hervormde Vrouwendienst (HVD); 

• Ondersteuning Platform Opvang Vergunninghouders/Vluchtelingen; 

• Ondersteuning bij schuldhulpverlening en noodhulp in Barendrecht en directe 
omgeving; 

• Kerstgift voor alle cliënten van de Voedselbank (100) in de vorm van 
tegoedbonnen; 

• Jaarlijkse schoenendoosactie voor kinderen in Polen (> 500 dozen); 

• Vastenactie en paasgroetenactie voor gedetineerden; 

• Ondersteuning van allerlei activiteiten en stichtingen, zowel plaatselijk en 
regionaal als via Kerk in Actie 



Zusterdienst en Hervormde Vrouwendienst 

• Ongeveer 90 dames die contact onderhouden met zieken, 
alleenstaanden en ouderen 

• Signaleren van probleemsituaties 

• Indien gewenst: contact leggen  

   met predikant of anderen 



Schuldhulpverlening en noodhulp 

• Verstrekken van lening of gift 

• Oplossing zoeken voor materieel knelpunt 

• Overleg met gemeente Barendrecht 

 

• Daarnaast zijn diverse gemeenteleden actief in maatjesproject 



Ondersteuning stichtingen en organisaties 

Diaconie ondersteunt o.a.: 

•Stichting Present 

•Voedselbank Barendrecht 

•Hart voor Barendrecht 

•Zorgnijverij 

•Blije Kring 

•Elf Ranken 

•Huize Meliom 

•Kledingbank Barendrecht 

•Stichting Het Nieuwe Leven 

•Pauluskerk in Rotterdam 

•Stichting De Bron in Rotterdam 

•Diaconaal Havenproject Rotterdam 

•Studentenpastoraat Rotterdam 

•Kerk in Actie in binnen- en buitenland 



Een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen 

die daarmee geholpen kunnen worden. 











Voedselbank 

• Wekelijkse voedselpakketten voor 100 cliënten/gezinnen  

• Voedselbank krijgt hulp van kerken, verenigingen, scholen en 
particulieren 

• Product van de maand  

• Vaste toeleveringsbedrijven: Makro en AH 

• Verjaardagsfeestjes voor kinderen van cliënten 

• Extraatje voor de cliënten met Kerst en Pasen 

• In bijzondere gevallen: sportabonnement, vakantiefaciliteit 



Zorgnijverij Barendrecht:  “voordoen – samendoen – nadoen – zelfdoen” 

 
 

Dagbesteding voor jongeren en  

jongvolwassenen met beperking 

 

Individuele begeleiding 

 

Stimuleren van ontwikkeling 

 

Dagbesteding van kinderen met 
een verstandelijke beperking 
en/of psychiatrische stoornis 

 

Diverse groepsactiviteiten 



 



 



Kerk in Actie 

Kerk in Actie organiseert en ondersteunt een groot aantal binnenlandse en 
internationale projecten op gebied van: 
 
• Zorgzame samenleving 
• Noodhulp en structurele hulp voor lokale gemeenschappen wereldwijd 
• Kindervakantieweken 
• Defence for children 
• Stichting de Vrolijkheid (kinderactiviteiten in asielzoekercentra) 
• Vluchtelingenhulp 
• Tegengaan mensenhandel 
• Bevorderen van bestaansrecht van minderheden wereldwijd 



Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

 

• Aandacht bevorderen voor Zending en Werelddiaconaat 
 

• Vanuit onze kerk worden via Kerk in Actie t/m 2017  twee langlopende projecten 
ondersteund: 

      -  NOAD-project Pakistan: o.a. landbouwontwikkeling, watervoorziening, gehandicapte kinderen 

      -   Kor Grit: bruggenbouwer tussen verschillende religies in Pakistan, en onderzoeker 
 

• World Servants: stimuleren dat jongeren in een zomervakantie daadwerkelijk concrete 
hulp bieden in ontwikkelingslanden 

   

• Schrijfactie Amnesty International; paasgroetenactie voor gedetineerden, 
kaarsenactie voor leprazending, oliebollenactie voor World Servants en Stichting 
Priyanthi 



Platform Opvang Vergunninghouders/Vluchtelingen 

• Coördinatie van opvang en begeleiding van vluchteling-
vergunninghouders tot zij voldoende zelfredzaam zijn; 

• Afstemming tussen de diverse organisaties die bij die opvang en 
begeleiding betrokken zijn; 

• Barendrechtse gemeenschap stimuleren om zich in te zetten voor de 
doelgroep en goed gastheerschap/-vrouwschap; 

• Training en informatieverstrekking vrijwilligers; 

• Ontmoetingen met vluchtelingen bevorderen. 

 



Staat van baten en lasten 2016 

Baten 
• Jaarlijkse actie MDB                                                   98.937 

• Bijzondere giften                                                           8.031 

• Doorzendcollecten diaconie landelijk                     19.079 

• Doorzendcollecten diaconie wereldwijd                26.269 
• Doorzendcollecten missionair                                    7.394 

• Bethelbazar en oliebollenactie ZWO                       18.371 

• Gewone collecten diaconie                                         1.917 

• Dividend en rente                                                             336 

 

                                                          Totaal                    181.234 

 

 



Staat van baten en lasten 2016 

Lasten 
• Uit opbrengst MDB 
   -  diaconaal deel Kerk in Actie                                                        41.554 
   -  missionair deel Kerk in Actie                                                       29.681 
• Doorzendcollecten diaconie landelijk                                          19.079 
• Doorzendcollecten diaconie wereldwijd                                     26.269 
• Doorzendcollecten missionair                                                         7.394 
• Bethelbazar en oliebollenactie ZWO                                            18.371 
• Steunverlening organisaties locaal/regionaal                             15.183 
• Individuele steunverlening                                                             10.465 
• Bezoekwerk Zusterdienst/HVD                                                        4.113 
• Drukkosten en overige kosten                                                         4.603 
• Positief saldo                                                                                       4.551 

 
                                                                          Totaal                          181.234 
 

 



Opvallende verschillen 2016, 2015 en 2014 

                                                                                         2016              2015               2014 

Baten 

Jaarlijkse giften MDB                                                98.937          83.058            85.994 

Speciale giften                                                              8.931            5.125              5.755 

 

Lasten 

Plaatselijke en regionale instellingen                     15.183            7.844             2.750 

Kerk in Actie buitenland                                            41.554          32.511          32.475 

 



Wijkdiaconieën en College van Diakenen 

Diaconieën wijkgemeenten: 

• Luisterend oor en helpende hand in de wijk 

• Speciale acties Voedselbank (o.a. ‘product van de maand’) 

• Maaltijden voor oudere alleenstaanden 

• Kaarten met namen bij bloemen in de kerk 

• Vastenactie, kerstpakketten, vakantiegroet thuisblijvers, schoenendoosactie Polen, toelichting diaconale 
collectes 

• Vertegenwoordiging in en afstemming met College van Diakenen 

 

College van Diakenen: 

• Beleidsontwikkeling en publiciteit 

• Jaarlijkse MDB-actie voor financiering diaconale en missionaire activiteiten 

• Besluiten over collectedoelen en financiële steunverleningen i.o.m. wijkdiaconieën 

 



Hoe gaan we verder? 

• In 2017 nieuw beleidsplan formuleren 2018 – 2022 

• Hoe versterken we het karakter van onze kerk als diaconaal-missionaire 
gemeente? 

• Mogelijkheden afstemming Zusterdienst/HVD, Wijkdiaconieën en de Stichting 
Present? 

• Mogelijkheden afstemming Diaconie van onze kerk met die van de andere 
kerkgenootschappen in Barendrecht en met de Gemeente Barendrecht? 

• Wat wordt het nieuwe ZWO-project vanaf 2018? 

 

Graag uw inbreng! 



Lied 90a: 1 90a   O God, die droeg ons voorgeslacht 



Lied 90a: 3 90a   O God, die droeg ons voorgeslacht 



Lied 90a: 4 90a   O God, die droeg ons voorgeslacht 



Lied 90a: 6 90a   O God, die droeg ons voorgeslacht 


