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ANBI 
Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van de diaconie van de Hervormde Gemeente 
Harlingen-Midlum te Harlingen aangevuld met het beleidsplan van de diaconie. 
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ANBI gegevens Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum 

Diaconie: 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI:                 Diaconie van de Hervormde Gemeente Harlingen - Midlum 
RSIN/Fiscaal nummer:    824 108 541 
Website adres:  www.grotekerkharlingen 
E-mail scriba:   scribaharlingenpk@gmail.com 

Secretaris diaconie  twouda0@home.nl 
Adres:                               Kerkpad 32 
Postcode:                          8861 ES  
Plaats:                               Harlingen 

De Protestantse Gemeente te Harlingen - Midlum is een geloofsgemeenschap die behoort tot 
de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit 
in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die 
geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. 
(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar 
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde 
artikel X lid 3). 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het 
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de 
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk 
in Nederland 

B. Samenstelling bestuur 

Het College van diakenen telt 9 leden en 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. 

C. Doelstelling/visie 

De diaconale opdracht is als volgt samen te vatten: dienstbetoon aan de naaste, in de 
gemeente en daarbuiten, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. 
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D. Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse  
Kerk in Nederland  
 

Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Harlingen -Midlum Periode 2015-2020 

Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te 
delen wat haar aan gaven is geschonken te helpen waar geen helper is en te 
getuigen van de gerechtigheid Gods waar onrecht plaats vindt. 
 
Algemeen 
 
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet 
voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te 
delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de 
gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidinggevende taak 
om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. De diaconie werkt 
aan de hand van een beleidsplan dat zo nodig wordt aangepast. 
 
Diaconaal bezig zijn wil zeggen: samenzijn, letterlijk medeleven met de ander tonen. De 
diaconie is van mening dat diaconaat en pastoraat veel raakvlakken kent. Het streven van de 
diaconie om in onze gemeente het diaconaat een duidelijker gezicht te geven, zal volgens haar 
alleen dan kans van slagen hebben wanneer er goede contacten en uitwisseling van ervaringen 
zijn met alle betrokken maatschappelijke organisaties binnen de gemeente. Samen kunnen we 
de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen. 
 
Organisatie en bestuur 
 
Het college van diakenen van de PKN gemeente Harlingen bestaat uit minimaal een 
voorzitter, secretaris, penningmeester en leden met bijzondere taken.  
Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.  
Het moderamen vergadert tenminste 9 x per jaar evenals de algemene diaconale vergadering.  
In de vergadering wordt de zakelijke inhoud van het diaconale werk besproken en wordt 
aandacht besteed aan onderlinge stimulering en begeleiding. 
 
Financiële middelen en vermogen 
 
De wekelijkse collecten vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de diaconie.  
Andere bronnen van inkomsten zijn giften, legaten, rente uit spaargelden en de opbrengsten 
uit bezittingen (pacht). 
 
Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening en begroting 
opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde en goedkeuring gevraagd 
voor het te voeren beleid. 
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Hoofdopdrachten Diakenen 
 
De diakenen hebben een 4-tal hoofdopdrachten die beschreven staan in de kerkorde: 
1.  Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die 

hulp behoeven  en tot bevordering van het maatschappelijke welzijn. 
2.  Het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden. 
3.  Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals moderamen en kerkenraad en de 
aanwezigheid in kerkdiensten; in het bijzonder vervullen de diakenen bij het Heilig 
Avondmaal een belangrijke rol.  
4.  Het dienen van de Kerk in haar taak om gemeente, overheid en samenleving te wijzen 

op haar roeping om ten aanzien van sociale vraagstukken, gerechtigheid te betrachten. 
  
Kernfuncties 
 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is uitgegaan van vier kernfuncties: 
1.  maatschappelijk betrokken zijn 
2.  helpen waar geen helper is 
3.  ieders gaven inzetten 
4.  dat wat kerkordelijk bij het ambt hoort 
  
Beleid n.a.v. de kernfuncties 
 
1.  De Diaconie stelt zich tot taak waar nodig sociale en maatschappelijke activiteiten ten 

behoeve van kwetsbare (groepen van) medemensen te ontplooien c.q. te bevorderen en 
zodoende de samenleving te wijzen op haar verantwoordelijkheden.  
Voorbeelden hiervan zijn: participatie in het kader van de WMO, paasgroeten,          
paasattenties, seniorenreisje, actie schoenmaatjes, creatieve ontmoetingen w.o. het 
breicafé, voedselbank, actie kerst- en paaspakketten, vakantiehuizen, vervoer.  

2.  Het helpen van de medemens die in acute financiële nood verkeert, hulp in welke 
vorm dan ook te verlenen, met of zonder burgerlijke overheid of andere 
maatschappelijke- en/of  kerkelijke instellingen.  
Voorbeelden hiervan zijn: InterDiaconaal Overleg (IDO), Zorg en Welzijn en overige 
gemeentelijke instellingen.   

3.  De Diaconie stelt zich tot taak de offerbereidheid van de gemeente te stimuleren en de 
verkregen financiën op verantwoorde wijze te besteden.  
Voorbeelden hiervan zijn: collectes met een bepaald doel (b.v. rampen), collectes in 
het kader van Kerk in Actie, kerstactie. 

     Alles ook door middel van stimulering via diverse kanalen. 
4.  Tot het ambt behoren o.a.: dienstdoen tijdens kerkdiensten, verzorging van het Heilig 

Avondmaal, bijwonen van vergaderingen en participeren in bijzondere taken. De 
koersbepaling diaconie en organisatie Heilig Avondmaal zijn hiervoor de leidraad. 

5.  Ook zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden van de bestaande activiteiten en kan 
vastgesteld worden of activiteiten worden gestopt of tijdelijk minder aandacht krijgen, 
zodat er ruimte is en wordt gemaakt voor nieuwe activiteiten. 
Dit geldt zowel wat betreft tijd, menskracht, maar ook financiën. Zowel bestaande, 
maar ook nieuwe activiteiten kunnen alleen dan worden gedaan als er immaterieel en 
materieel voldoende middelen beschikbaar zijn. 
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Doelstellingen voor de termijn 2015–2020:  
 
Voorlichting, informatie en communicatie 
 
In het te verschijnen kerkblad wordt verslag gedaan over de gehouden collectes en 
voorlichting gegeven over de komende collectes. “Nieuws” van de diaconie is een vaste 
rubriek met daarin allerlei actuele zaken waarmee de diaconie bezig is: zoals schrijfacties, 
verslagen van bijeenkomsten (plaatselijk, gemeentelijk, classicaal, provinciaal of landelijk). 
Regelmatig zal een collecte door één van de diakenen tijdens de dienst extra worden 
toegelicht. Daarnaast verstrekt zij informatie door middel van het uitdelen van folders, bladen 
en ander materiaal. 
Onder voorlichting, informatie en communicatie valt ook de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).  
 
Ouderenbeleid 
 
De Diaconie werkt mee, via een financiële bijdrage aan het ouderenpastoraat, aan het 
ouderenbeleid binnen de plaatselijke protestantse gemeente. Onderdeel van dit beleid is o.a. 
het organiseren van een jaarlijks uitstapje voor ouderen (sociaal isolement). 
  
Armoede in eigen omgeving 
 
De Diaconie stelt zich tot taak, waar nodig in samenwerking met de burgerlijke overheid en 
andere maatschappelijke en kerkelijke instellingen, mensen die in acute of structurele 
financiële en/of sociale nood verkeren, hulp te verlenen in welke vorm dan ook. 
De signaleerfunctie van hulpvragen zal meer aandacht krijgen en op verschillende onderdelen 
nader worden uitgewerkt. 
 
Jongerenbeleid 
 
De diaconie zal proberen de jeugd meer betrokken te houden bij diaconale taken, eventueel in 
samenwerking met het pastoraat. 
 
E. Het beloningsbeleid 

Het College van Diakenen heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren 
door vrijwilligers. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag uitgeoefende activiteiten 

Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan in het 2-wekelijks kerkblad en de 
kerkdiensten. Activiteiten zijn o.a. paasgroetenactie, actie voor voedselbank, seniorenmiddag, 
kerstgroeten etc. 

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in de kerkenraad; daar wordt ook een overzicht 
gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van hun bevindingen. Voor 
gemeenteleden ligt de jaarrekening met toelichting ter inzage en wordt er een beknopt 
financieel overzicht gepubliceerd in het kerkblad. 
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G. Voorgenomen bestedingen 

De gelden, verkregen door collectes en giften, worden zoveel mogelijk besteed aan goede 
doelen in binnen- en buitenland 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van 
continuïteit  

H. Samenvatting van baten en lasten  

Exploitatie Diaconie Hervormde Gemeente Harlingen – Midlum 

Baten en Lasten     begroting  rekening rekening  
       2016  2016  2015  

Baten 

Opbrengsten uit bezittingen     € 15.450   € 13.490   € 12.832 
Bijdragen gemeenteleden     € 10.700   € 11.622   € 11.976  

  Totaal baten     € 26.150   € 25.111   € 24.808 

 

       begroting  rekening rekening
       2016  2016  2015  

Lasten     

Bestedingen diaconaal werk  
(plaatselijk, landelijk en wereldwijd)    €  18.200   €    18.470   €  17.363 
Bestedingen diaconaal pastoraat  
(predikant, kerkelijk werkers)    €          -    €             -   €            -  
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en  
gemeentewerk       €       250   €     -4.788  €    -3.109  
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €    2.050   €      2.173   €    2.173  
 Lasten overige diaconale eigendommen en  
inventarissen        €   8.100   €      7.207   €    8.027  
 Salarissen (koster, organist e.d.)    €           -   €            -    €            -  
 Lasten beheer en administratie, bankkosten  
en rente       €       350  €          174   €         212  
 

Totaal lasten     €   28.950   €    23.236  €    24.667  
 

Resultaat (baten - lasten)   €   -2.800   €      1.875  €        141 
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I. Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde 
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt gevraagd om hun bijdrage voor het 
diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De diaconie heeft ook nog 
enig vermogen in de vorm van een verenigingsgebouw en landerijen. 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 eigen organisatie 
en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk diaconaal werk van de kerk. 


