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1 Inleiding
Het College van Diakenen (CvD) heeft in zijn vergadering van 22 april 2015 het jaarverslag en de
jaarrekening 2014 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Assen vastgesteld en heeft het
genoegen u het jaarverslag en de jaarrekening aan te bieden.
Allereerst wordt vermeld, dat wij de gemeenteleden zeer dankbaar zijn voor hun voortdurende steun en
betrokkenheid bij het diaconale werk.

2 Algemeen
Begin 2014 is de functie van secretaris voor een periode van 2 jaar ingevuld door dhr H.J. Gebben.

3 Samenstelling moderamen van het College van Diakenen in 2014.
Voorzitter
: A. Lammers;
Secretaris
: H.J. Gebben;
Penningmeester : R.H. de Bruijne

Namens het College van Diakenen.

A. Lammers (voorzitter)

R.H. de Bruijne (penningmeester)
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1 Inleiding
“De diaconie wil een bijdrage leveren aan het welzijn van de samenleving en waarborgen dat mensen
kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat, ook buiten de grenzen van Nederland, om het
bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute
noodsituaties. Door de economische recessie zal de diaconale hulpvraag in de komende jaren verder
toenemen, er is meer stille armoede. De veranderingen in de maatschappij en verzorgingsstaat vragen
om een herbezinning op de diaconale taken. Welke rol kan en wil de diaconie spelen in de problemen
die er zijn en zullen gaan ontstaan?
Meer zorg om de medemens en meer delen met de minderbedeelden zullen belangrijke uitdagingen
worden voor de diaconie. Sociale aandacht kan voor de diaconie in een iets gewijzigde aanpak van
groot nut zijn. Immers door om te zien naar elkaar kunnen dreigende problemen gesignaleerd en in een
vroeg stadium (eventueel) opgelost worden. Er zijn veel instanties die zich inzetten voor de
minderbedeelden, vooral lokaal. De diaconie zal een coördinerende rol op zich kunnen nemen, om er zo
voor te zorgen dat de hulp op de juiste plek komt. Van praten naar doen. De diaconie en kerk moeten
een zichtbare plaats krijgen in de maatschappij. Helemaal nu de overheid deze taak steeds meer laat
liggen.”
Bovenstaande twee alinea’s komen uit het beleidsplan 2012-2016 van de diaconie. Ook het afgelopen
jaar heeft de diaconie de nodige activiteiten in gang gezet om hieraan in praktische zin uitvoering te
geven. In de volgende pagina’s zal nader op deze activiteiten worden ingegaan.
Financiële ondersteuning richt zich op “diaconie ver weg” en “diaconie dichtbij”.
Projecten “ver weg” worden ondersteund via onze bijdrage aan Kerkinactie. “Diaconie dichtbij" bestaat
uit zowel financiële als uit praktische ondersteuning , waarbij wordt samen gewerkt met de in de
volgende pagina’s genoemde instanties.

2 Publiciteit
In het beleidsplan 2012-2016 is als actiepunt opgenomen het vergroten van herkenbaarheid van de
diaconie, onder andere door bestaande en nieuwe mediakanalen.
De diaconie probeert de herkenbaarheid op verschillende manieren te vergroten. In het kerkblad
verschijnen met regelmaat artikelen over en van de diaconie. Dhr. Henk Kuiper is één van de drijvende
krachten achter deze publicaties. Op zondagochtend wordt in een aantal kerken door een diaken
aangegeven waarvoor er gecollecteerd wordt en vaak wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om
ook andere oproepen te doen om hulp. In de 40 dagen tijd wordt bij de afkondigingen – op initiatief van
de ZWO commissie – gebruik gemaakt van het foldermateriaal en korte filmpjes van ‘kerk in actie’.
Ook extern wordt steeds meer onder de aandacht gebracht dat de diaconie er is voor hulp die er toe doet.
De sociale media wordt vooral gebruikt door dhr. Wim Staal (diaconaal jongerenwerker). Ook het
Missionair Beraad draagt bij aan de herkenbaarheid door verspreiding van divers diaconaal materiaal,
zoals het foldermateriaal voor recreanten in en om Assen. Daarnaast slaagt het Missionair Beraad erin
om met regelmaat de krant te halen met activiteiten, zoals ‘zin in zondag’. De wijkdiaconieën verzetten
heel veel werk. Bij deze diaconale wijkactiviteiten zijn veel mensen betrokken, wat de kenbaarheid erg
ten goede komt. In het volgende hoofdstuk van dit jaarverslag treft u korte verslagen aan van deze
activiteiten.
Maar, veel belangrijk werk van de kerkleden wordt gedaan in stilte. Zonder de aandacht erop te
vestigen. Als diaconie zijn we dankbaar voor alle kerkleden die hulp geven daar waar nodig is.
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3 Verslag wijkdiaconieën en Diaconaal Missionair Jeugdwerk
3.1 wijkdiaconie van Vredenoord
Samenstelling
In het verslagjaar 2014 hebben Sjoerdtje Lindeboom en Bert de Vries hun taken
overgedragen aan Wim Verschoor en Gea van der Ploeg. Gerard Schoep trad toe
tot de diaconie met als bijzondere taak afgevaardigde in de
AK. Alle diakenen doen sinds de fusie van 2014 dienst in
beide vierplekken. Op de website is de actuele taakverdeling opgenomen.
Activiteiten
Met de pastoraal jeugdwerker PGA Wim Staal is gediscussieerd over zijn werk in
Assen. Omtrent de Avondmaalsvieringen hebben we met Helene van Noord een
vijftal punten ingebracht voor meer synchronisatie tijdens de vieringen. De vrije collectes van oktober
en december werden in een open discussie uitgebreid toegelicht door de aanvragers. Iedere eerste
zondag van de maand is er voedsel ingebracht voor de Voedselbank Assen. De Kerstpakkettenactie
onder auspiciën van Budget Support en in samenwerking met de Voedselbank, de CvD, de R-k.
Parochie, Stichting Riki en de PGA leverde voor 583 gezinnen in Assen een mooi kerstpakket op. Een
aantal keren is de mogelijkheid geboden om brieven, ingebracht door Amnesty, naar gevangen te
versturen. Dit jaar ontving Vredenoord de Fairtrade status, in beide kerken vindt regelmatig verkoop (nu
ook door de jeugd) plaats van Fairtrade artikelen. Binnen een paar wijken maar ook in andere
samenstellingen werd gekookt en gegeten in de Opstandingskerk onder mom van ‘Samen eten smaakt
naar meer’. Kerst- en andere vieringen voor senioren in tehuizen maar ook in de kerk werden goed
bezocht. Natuurlijk was er voor de senioren ook weer de Kerstgroet vergezeld met een presentje.
Tijdens het wijkfeest in Vredeveld was Vredeoord present met een eigen standje met o.m. kerkinfo en
kerk en duurzaamheid. In samenwerking met het Diaconaal Platform Assen is een Kanskaart
ontwikkeld. In 2015 zal dit initiatief om hulpvragers te lokaliseren en te helpen met een hulpvraag
worden ingezet. Tijdens de 40 dagen tijd zijn er weer een groot aantal gemeenteleden via Stichting
Present in contact gekomen hulpaanvragen in allerlei projecten. De Vaartweek blijft populair dit jaar
ook weer ruim 50 deelnemers. Het project ‘Vakantiegeld delen’ is nu een (succesvol) Stedelijk project
geworden. Voor het opvangcentrum van vluchtelingen uit met name Syrië in Veenhuizen werd veel
kleding ingezameld. De CvD heeft dit initiatief nu Assen breed opgepakt. Ook voor Sams kledingactie
kwam weer veel kleding binnen. Voor kinderen over ver werden meer dan 40 pakketten voor het
schoenmaatjes project ingebracht. De Diaconie heeft een drietal verzoeken tot financiële ondersteuning
opgepakt.
De animo voor ‘wijkactiviteiten’ in veel wijken loopt terug vanwege verschuiving in interesses.
De vrije collectes kenden de volgende opbrengsten:
Datum
Bestemming in €
Mei
Syrië, oorlogsslachtoffers
September
Haïti
Oktober
Project voor opvang scholieren in Bolivia
December
Educatie project ter versteviging dorps economie in Ghana

485,05
530,41
705,62
491,57

Netwerk
Naast de zitting in de Algemene Kerkenraad, heeft de diaconie afvaardigingen in het Moderamen,
Classis, College van diakenen, Pastoraat, werkgroep JJP, Stedelijk ZWO, Resto van Harte, De Sociale
Alliantie, Missionair beraad, Present Assen, Diaconaal Platform Assen, Budget support en natuurlijk in
de wijkteams.
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Beleidsplan
In 2013 publiceerde de werkgroep Diaconaat het Werkplan: ‘Gaan we voor de hengel in plaats van voor
de vis?’ Daarop voortbordurend heeft de Werkgroep Diaconaat heeft een model ontwikkeld waarbij
wijk overschrijdend allerlei activiteiten en werkgroepen opgenomen zijn. Doel is om gemeenteleden
nog meer bij diaconale taken te betrekken. Maar ook via ons netwerk hulp aan te kunnen bieden voor
hulpaanvragers. Met Pastoraat is ons model besproken en we zoeken samen naar de juiste wijze van
communicatie naar de gemeenteleden. Onveranderd blijft het coördineren van de diaconale hulp door
diakenen daarbij ondersteund door diaconale medewerkers met als doel het ontwikkelen en stimuleren
van ‘een antenne voor hulpvraag’ bij alle gemeenteleden. Dit raakt de kern van diaconaal werken van
mens tot mens niet alleen veraf maar, vooral nu, ook dichtbij.

3.2 wijkdiaconie Jozefkerk
Ouderenmiddagen
Voor de leden van de Jozefkerk van 75 jaar en ouder met eventueel een introducé
worden jaarlijks twee feestelijke middagen georganiseerd. In april hebben
ongeveer 75 personen genoten van een Drentse middag met drankjes, hapjes en
gedichten en het zingen van Drentse liederen. Anneke Mensen-Siegers,
streektaalschrijfster in het noorden, was te gast bij ons. Ook haar laatste bundel “Lokroup van een
Fladdervlinder” met gedichten waarin de liefde voor het leven centraal staat kwam deze middag
uitgebreid aan de orde. De collecte is naar het jeugdwerk gegaan.
Voor de kerstviering hebben ruim 90 ouderen zich opgegeven. Vanwege een griepgolfje waren er
uiteindelijk zo’n 75 personen aanwezig. Naast het samen zingen van bekende kerstliederen, een
overdenking van de heer Jos Hoogstede, afgestudeerd theoloog, werden de aanwezigen verrast door een
flitsende presentatie van de tieners over hun adoptiekind. De middag is afgesloten met een gezamenlijke
broodmaaltijd en een collecte voor …… het adoptiekind van de tieners.
ZWO
Het thema voor de 40-dagentijd was: Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. Voorafgaand aan de
diensten zijn flyers met informatie over de diverse projecten uitgedeeld. Kerkgangers werden
uitgenodigd deel te nemen aan de paasgroeten actie aan gevangen in binnen- en buitenland.
Amnesty International
Over het jaar verspreid doet de Jozefkerk mee aan diverse schrijfacties van Amnesty International.
Jeugddiaken
De contacten tussen de jeugd en de diaconie zijn afgelopen jaar verder aangehaald. Naast bijdragen van
de diaconie aan het kampweekend voor de jeugdclub heeft de jeugd op zijn beurt bijgedragen aan het
inpakken van de oogstbakjes en het innemen van goederen voor de voedselbank. De tieners hebben een
bijdrage geleverd aan het kerstfeest voor ouderen. Naast het verbeteren van de contacten tussen de
diaconie en jeugd binnen de Jozefkerk (tieners, kindernevendienst, vrijdagavondclub) is een bijdrage
geleverd aan de organisatie van de “nacht zonder dak” waarbij de jeugd heeft ervaren wat het is om een
zwerver te zijn door in de open lucht te geslapen.
Oogstdienst
In november is de oogstdienst georganiseerd. Daarbij zijn samen met gemeenteleden en de jeugd van de
vrijdagavondclub ongeveer 140 fruitbakjes gemaakt. Na afloop van de kerkdienst zijn de fruitbakjes
door gemeenteleden en jongeren van de tienerdienst bij de langdurig zieken in de gemeente bezorgd.
Diaconaal Platform Assen.
In 2014 zijn informatiebijeenkomsten bezocht om verder na te denken en te praten over de rol van de
diaconie in de bestrijding van armoede en eenzaamheid. Afgesproken is om met het verspreiden van
kanskaarten in 2015 armoede en eenzaamheid op te sporen.
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Voedselbank
In 2014 is twee maandelijks voedsel ingezameld voor de voedselbank. Bij de inzameling wordt
assistentie verleend door de jeugd van de vrijdagavondclub. De inzamelactie is een groot succes en
levert naast veel dozen met voedsel ook veel leuke reacties op. Besloten is om ingaande 2015 er een
maandelijkse actie van te maken.
Vrije collectes
In 2014 zijn de vrije collectes besteed aan de Familie Johnson, World Servants, Open Huis, Artsen
zonder Grenzen (Elboa), Hospice Assen, ZOA-Vluchtelingenhulp.

Kledingactie
Ook in 2014 is er zowel kleding ingezameld voor vluchtelingen in Veenhuizen (twee maal) als ook voor
de traditionele Sams kledingactie in november.
Kerstpakketten
Vanuit de Jozefkerk zijn er ongeveer 45 kerspakketten rond gebracht in de kerstvakantie. De reacties
waren overweldigend en geven nog maar eens weer dat de nood soms hoog is.
Overig
De Jozefkerk participeert in projecten “Vakantiegeld samen delen” en de Samaritaan.

3.3 wijkdiaconie De Ontmoeting
Algemeen:
Sinds begin 2012 is de diaconie weer op volle sterkte. In 2012 hebben we een
beleidsplan voor de toekomst geformuleerd met drie speerpunten waarop wij
ons ook in 2014 hebben gericht. Het betreft:
- duurzaamheid & fairtrade;
- ZWO & ontwikkelingssamenwerking;
- sociale verbondenheid & betrokkenheid.
In 2014 is de samenwerking met de diaconieën van De Bron en De Zuiderkerk intensiever geworden.
Per 1 oktober 2014 zijn als gevolg van de fusie tussen De Bron, De Zuiderkerk en De Ontmoeting tot de
nieuwe wijkgemeente De Drieklank de drie afzonderlijke diaconieën samengevoegd.
Een overzicht van de activiteiten die wij in De Ontmoeting in 2014 hebben ontplooid:
40-dagen tijd:
Er werd meegedaan aan actie “spaardoosjes”. De opbrengst hiervan is bestemd voor “nieuw leven voor
kinderen van de rekening”. Samen eten, een broodmaaltijd i.p.v. een warme maaltijd, op woensdag is
evenals voorgaande jaren georganiseerd door Auckjen Ridderbos. Het hiermee uitgespaarde geld kreeg
ook als bestemming “nieuw leven voor kinderen van de rekening”.
Present:
In april is er vanuit De Ontmoeting een groep van vrijwilligers aan de slag gegaan met een praktische
klus (tuin zomer-klaarmaken).
(Nood)hulp
DPA/kanskaart: Het Diaconaal Platform is verder gegaan met de ontwikkeling van de kanskaart. Er is in
2014 een pilot gehouden in het Noorderpark. In het voorjaar van 2015 zal de kanskaart uitgerold worden
in geheel Assen. Brievenbus: Om ieder in de gelegenheid te stellen een hulpvraag bij de diaconie neer te
leggen is er in 2014 een brievenbus geplaatst bij de zijingang van de MFA aan de Traverse.
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Milieu/Duurzaamheid
Sinds mei 2013 hebben we in onze consistorie een milieustraatje waar gemeenteleden oude mobiele
telefoons, postzegels en inktcartridges kunnen inleveren. De opbrengst is voor Kerk in Actie.
Eind 2014 is een start gemaakt met de uitbreiding van het milieustraatje naar de vierplek De Bron.
Ook werd in december de gelegenheid geboden “oud” geld, kaarten en postzegels in te leveren. De
opbrengst hiervan is eveneens voor Kerk in Actie. Verder zamelen we nog lege pennen en stiften in. De
opbrengst is voor scholen in Haïti. CBS Het Krijt en met ingang van 2014 ook CJBS De Kloostertuin,
GBS De Parel en OBS Het Sterrenschip doen via onze diaconie mee aan de pennen- en
stifteninzameling.
Sinds medio 2014 worden de gebruikte plastic bekers tijdens het koffiedrinken op zondag na de
kerkdienst door de diaken van dienst mee naar huis genomen voor deponering in de “plastic”
afvalcontainer. In 2014 is voor zoveel als mogelijk overgestapt op het gebruik van Fairtrade artikelen.
Bijzondere diensten:
De diaconie is betrokken geweest bij een speciale kerkdienst in februari rond het thema Duurzaamheid.
Het betrof een gezamenlijk initiatief met de wijkgemeente Vredenoord.
In oktober heeft de diaconie meegewerkt aan een bijzondere dienst rond het thema Werelddiaconaat,
waarbij ook de Wereldwinkel aanwezig was met een verkoopstand.
Armoedebestrijding
Sinterklaasactie: Voor het eerst heeft de diaconie meegedaan aan de Sinterklaasactie. Er zijn VVVbonnen gekocht van de collecteopbrengst t.b.v. kinderen in onze wijk. Er zijn in Kloosterveen 8 bonnen
rondgebracht bij 5 gezinnen. De bonnen waren € 25 per stuk. Er is een geldbedrag overgebleven wat
naar Budget Support is overgedragen.
Kerstpakkettenactie: Voor de kerstpakkettenactie hebben wij meegeholpen met in het inpakken van
circa 430 pakketten met een totale waarde van circa € 18.000. Daarvan zijn er 8 bezorgd bij gezinnen in
Kloosterveen die voor hun levensmiddelen afhankelijk zijn van de Voedselbank of een steuntje in de
rug konden gebruiken.
Voedselbank: In 2014 is evenals voorgaande jaren op elke avondmaalzondag houdbaar voedsel
ingezameld en kunnen mensen geld doneren voor de inkoop van vers voedsel voor De Voedselbank. De
opbrengsten zijn dusdanig groot dat de diaconie met enthousiasme hiermee zal doorgaan.
Vakantiegeldactie: In de maand mei werd de actie “vakantiegeld samen delen” gehouden. Het
ontvangen bedrag was voldoende om aan 8 adressen in onze wijk een bedrag uit te kunnen betalen.
Kledingactie:
In november is meegedaan met de inzameling ten behoeve van Sam's kledingactie.
In augustus en december is kleding ingezameld voor het vluchtelingenwerk in Veenhuizen.
ZWO:
We nemen deel aan het ZWO overleg en gerelateerde activiteiten w.o. de verkoop van de
zendingserfgoedkalenders.
Kerstattenties:
In de week voor kerst is aan een groot aantal (54) gezinnen/personen als groet en bemoediging een
kerstattentie in de vorm van een plantje uitgereikt. Verder zijn er nog planten (17) gebracht naar de
huiskamers in de huizen van verstandelijk gehandicapten in Kloosterveen als groet van De Ontmoeting.
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Goede doelen:
In 2014 werden in totaal 5 vrije collectes gehouden. De doelen zijn gekozen in overleg en in
gezamenlijkheid met De Bron en De Zuiderkerk. Er is gecollecteerd voor World Servants, Stichting
Hinha, Stichting een Druppel, Familie Bauer (waterproject Ethiopië) en voor de Sinterklaasactie.
In december werd meegedaan aan de oliebollenactie van De Bron. De opbrengst hiervan was bestemd
voor een voetoperatie van Emanuel uit Nigeria.
Ouderenwerk
Door de samenwerking met De Bron en de Zuiderkerk is het ouderenwerk in 2014 verder uitgebouwd.
Onder andere werd meegewerkt/georganiseerd aan: ouderen middagen en soos, in augustus aan de
ouderendagtocht naar Kampen, gezamenlijke maaltijd in november en de kerstmiddag.
Lokale Kracht:
Er is enige vorm van overleg ontstaan tussen het buurtteam Kloosterveen en de diaconie. Vanuit de
diaconie is voor zover mogelijk bij elke bijeenkomst van het buurtteam iemand aanwezig.

3.4 wijkdiaconie De Bron
Binnen de kerk kennen we al jaren het begrip “contactpersoon”. Ook bij de PGA
Assen van de Bron kennen we de contactpersoon.
De wijk van de Bron is opgedeeld in secties, met daarin verschillende
contactpersonen; vaak aangestuurd door een sectiehoofd.
Wat doet een contactpersoon zoal? Een contactpersoon vervuld verschillende
taken: het brengen en halen van de enveloppen van de vrijwillige bijdragen, het
bezorgen van de kerstgroet, nieuw ingekomen verwelkomen, soms even buurten bij lief en leed.
De centrale diaconie stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan de wijken. Hiermee kunnen diaconale
taken betaald worden.
Eén van de taken is het ouderenwerk. De contactpersonen houden bij als er een jubileum is zoals
trouwdagen maar ook de verjaardagen van ouderen of bij een bijzondere gebeurtenis. De
contactpersonen brengen dan een bloemetje, maken een praatje en vragen hoe het gaat. Zijn er
problemen, dan krijgt de diaconie via de contactpersonen dit te horen zodat de diaconie hierop in kan
spelen. Binnen de wijk de Bron zijn relatief veel ouderen zodat er vaak een beroep op de
contactpersonen moet worden gedaan. De diaconie is daarom ook erg blij met de enthousiaste wijze
waarmee de contactpersonen hun werk doen. Jaarlijks wordt er een avond georganiseerd door de
diaconie met een hapje en een drankje voor alle vrijwilligers waaronder de contactpersonen. Zo werd in
april 2014 een catwalk in de Bron georganiseerd met als thema “kleding van predikanten” door de
eeuwen heen.

3.5 wijkdiaconie De Zuiderkerk
In het laatste jaar van onze wijkdiaconie zijn de gebruikelijke activiteiten georganiseerd. Er is weer een
paar keer ingezameld voor de Voedselbank. De vrije collecte is in het afgelopen jaar onder andere
gehouden voor voor de familie Bauer in Zuid-Ethiopië. Zij doen vrijwilligerswerk bij de Zayse stam en
zorgen voor onderwijs, verbetering van de watervoorzieningen, alfabetiseringsprojecten en
bijbelvertalingen in het Zayse. Verder is vanuit de nieuwe wijkgemeente gecollecteerd voor de Stichting
Een Druppel. Er is meegewerkt aan de aktie Vakantiegeld Samen Delen, de kledinginzamelingsactie
SAM en de jaarlijkse kerstpakkettenaktie. Verder hebben enkele gezinnen een Sinterklaaspakket
ontvangen. De kerstattenties voor de ouderen en andere doelgroepen in onze oude wijk zijn dit jaar
verzorgd vanuit de nieuwe wijkgemeente en met behulp van de wijkcontacten bij de mensen thuis
bezorgd. Ten huize van de familie Kok hebben de diakenen en de collectanten hun werk voor de
Zuiderkerkgemeente op een gezellige wijze afgesloten.
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3.6 Diaconaal Missionair Jeugdwerker
Voor het jaar 2014 was het een jaar van samenvoegen en verbinden, naar het toegroeien van drie
krachtige wijkgemeenten (De Drieklank, Jozefkerk, Vredenoord).
Gedurende het jaar heeft de jeugdwerker een bijdrage geleverd aan de volgende activiteiten, waarbij
enorm veel dank voor de samenwerking met de vele vrijwilligers die zich hiervoor mede inzetten:


Diaconaal Platform Assen; Het doel van Diaconaal Platform Assen is samenwerking tussen de
kerken bevorderen op het gebied van diaconie, gesprekspartner bij de gemeente en
hulpverleners en waar mogelijke gezamenlijke activiteiten opzetten als kerken zoals de
kanskaart.
Tweemaal per jaar houdt het Diaconaal Platform Assen bijeenkomsten over een thema of
activiteit. In oktober en november van 2014 is er een kanskaart pilot gehouden in de wijk
Noorderpark. In een aantal straten is de kanskaart verspreid, waarop bewoners konden aangeven
waar ze hulp bij nodig hadden. Het ging veelal om financiële vragen, waarvoor er een nauwe
samenwerking is met de formulierenbrigade. Vele positieve reacties van de bewoners leverde
het op. In 2015 is de planning om in geheel Assen de kanskaart in de verschillende wijken uit te
rollen in samenwerking met de diaconieën van de Asser Kerken.



Jeugdfiliaal: Wereldwinkel breidt uit naar Opstandingskerk
Vanaf zondag 6 april is er een jeugdfiliaal van de Wereldwinkel in de hal van de
Opstandingskerk. Jongeren verkopen een aantal keren per jaar producten uit bij de
wereldwinkel na de dienst in de hal. Harro de Does is coördinator van het jeugdfiliaal in de
Opstandingskerk. Mogelijk ook interessant om uit te breidden naar der andere wijkgemeenten.



EO Jongerendag
In samenwerking met PKN gemeente Vries is de jeugdwerker samen met enkele jongeren met
de Bus naar de EO-jongerendag gegaan op 14 juni 2014 in de Gelredome in Arnhem.

Kerstnachtviering voor/door jongeren in de Bron:
De jongerenkerstnachtviering werd gehouden in De Bron. Met als thema 'And so this is Christmas' Ds.
Peter van de Peppel, Wim Staal en jongeren van De Bron, hadden de handen ineengeslagen, om een
echte Kerstnachtdienst
voor jongeren te maken.
Een kerstnachtviering voor
en door jongeren. Het was
nu eens geen 'traditionele
Kerstviering', maar een
viering met een jeugdig,
modern en fris elan, met
veel ruimte voor muziek en
persoonlijke verhalen, o.a.
ten gehore gebracht door
rapper Thomas Werkman,
Emma van der Kuijl,
begeleid door Sander Baan
op saxofoon en Sander
Thijsen op de vleugel.
Een mooi koor, met Peter van Peppel op gitaar, deed de harten sneller kloppen van de aanwezige
mensen. Het licht van Christus, als symbool voor het leven, Hij wijst ons de weg. Laat Christus ook
jouw en uw hart verlichten. De foto's zijn gemaakt door Daan Kraan.
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Jeugdsoos in het Open Huis;
Eenmaal per maand, op de laatste zaterdag van de maand is er de mogelijkheid in het Open Huis
om elkaar als jongeren te ontmoeten. Zo is er een keer een film vertoond, een
tafeltennistoernooi, een spelletjes avond. Wel met steeds wisselende belangstelling. Voor 2015
wordt bekeken of dit nog verder doorgaat en of het voorziet in de behoefte.



Taizé reis: In 2014 is er een informatiebijeenkomst geweest in het Open Huis over een
mogelijke reis naar Taizé. Helaas door gebrek aan belangstelling is dit niet doorgegaan. In 2015
zal opnieuw bekeken worden naar mogelijkheden, maar dan in samenwerking met de Rooms
Katholieke Parochie.



World Servants:
In 2014 hebben 11 jongeren en 2 stafleiders van wijkgemeente De Ontmoeting meegewerkt aan
een project van World Servants. De jongeren hebben ontzettend veel acties gedaan, om geld
bijeen te verzamelen voor de projecten te weten: Malawai, Ecuador en Bolivia. De begeleiding
heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd in het ondersteunen en begeleiden van de
jongeren in hun acties en voorbereiding van de reis. Ook het College van Diakenen heeft hierin
hen financieel bijgedragen.



The Passion in Groningen:
In 2014 was The Passion in Groningen. Met een aantal jongeren van de Bron en cameraman
Henk Siekmans, Peter van den Peppel en Wim Staal is er een mooi filmpje gemaakt
(http://debronassen.nl/index.php/startpagina/303-jongeren-uit-onze-gemeente-naar-de-passion).
Het leuke is dat de jongeren na afloop nog zijn geïnterviewd door RTV Noord.



Talent Open Podium:
Op 13 november 2014 was, in samenwerking met Kerk, Kunst en Cultuur van de Drieklank, een
podium opengesteld voor jongeren, het waren echte talenten. De deelnemers waren: Denysha
Sihasale (zangeres), Romy Lammerts (zangeres), Joran Donk (violist), Jasper Vos (DJ), Thomas
Werkman (rapper). De juryleden waren Mick Hageman, Harry Loco en Peter van de Peppel. De
winaar was Denysha Sihasale. Het was een heerlijke avond, vol (muzikaal) plezier!



Young Alpha introductie;In samenwerking met het alpha team van de Jozefkerk is er voor
jongeren een Youth Alpha gegeven op donderdagavond. Donderdag 4 december 2014 was de
laatste Youth Alpha avond in de Jozefkerk. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zijn elf
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weken (en een weekend) met elkaar opgetrokken. Elke week was er een inleidend praatje over
een thema afgewisseld met een filmpje en met humor en een hoop gezelligheid. De jongeren
waren enthousiast en het gezamenlijk eten werkt uitstekend om met elkaar kennis te maken.
De laatste avond is er door de jongeren zelf gekookt. Een enkeling belde vlak voor tijd nog
even met moeders, om wat eten te laten brengen, maar het was allemaal heerlijk! Net als de
andere weken. De andere avonden is er steeds gekookt door Betsie Kraan of één van de
kerkleden van de JozefkerkEn dat is één van de zaken die geregeld moet worden voordat Youth
Alpha van start gaat. Het kookschema. Naast de andere acties zoals de zaal klaar maken, de
beamer klaar zetten, het regelen van een locatie voor het speciale weekend, flyer en persoonlijke
uitnodigingen, stukjes naar het kerkblad, een oproep in de kerk, filmpjes opzoeken enz. Er komt
altijd wat bij kijken voordat een Youth Alpha start, maar het werd allemaal samen gedaan.
Tegen half zeven komen de jongeren binnen en gaat de avond van start. Tijdens de maaltijd is er
uitgebreid tijd om met elkaar te praten en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. En tegenwoordig
gaat dat ook door de week al heel rap via een Whatsapp groep: Alpha Connect.De jongeren
hebben heel wat opgedaan, veel met elkaar gesproken over diverse boeiende onderwerpen zoals
Jezus, de Heilige Geest, bidden, Bijbellezen, Bijbel apps etc. Allemaal, en wijzelf als leiding
ook, hebben het als zeer waardevol ervaren. Volgend jaar weer een nieuwe reeks Alpha.

5 Organisaties waarbij het CvD betrokken is.
5.1 Budget Support
Het jaar 2014 ligt alweer 3 maanden achter ons. En dan word je gevraagd vanuit onze
Stichting Budget Support er een stukje over te willen schrijven. En natuurlijk doe je
dat. Maar wát is de grote vraag.
Het lijkt een herhaling te worden van het jaar daarvoor. Het is wederom drukker
geworden, uitbreiding van het team, maar ook een vertrekkende vanwege het vinden van een betaalde
baan.
Een toename in dossiers, de zwaarte ervan. Zelfs zo’n toename dat we in oktober hebben moeten
besluiten om een cliëntenstop te moeten invoeren! We willen niet inleveren op kwaliteit. En dat
betekende “nee” zeggen tegen iemand/gezin die onze hulp heel hard nodig gehad zou hebben. En toch
hebben we het gedaan, met pijn in het hart.
Als team waren we het met elkaar eens: wanneer je iets doet, doe je het helemaal goed! Geen half werk
én daar school voor ons toen het probleem. We willen de aandacht schenken die het (lees de hulpvrager)
nodig heeft. Mee kunnen naar allerlei andere afspraken, gewoon om zo volledig mogelijk op de hoogte
te zijn en blijven en daardoor de beste hulp te kunnen geven.
Een nieuw project vanuit het Diaconaal Platform Assen: de Kanskaart. Ook hieraan hebben we ons
gecommitteerd. Het moet nog over meerdere wijken/straten worden uitgerold maar het begin is er.
Mensen die op deze kaart aan kunnen geven waar ze graag ondersteuning in willen hebben. Een nieuwe
vindplaats in het Assense.
En toch…………wat had ik u graag willen meedelen dat ik en al mijn collega’s uit het consulententeam
werkloos aan het zoeken waren naar een nieuwe uitdaging. Dat we overbodig waren gemaakt. Het goed
gaat in Nederland. Dat we echt spreken over een samenleving. Niemand meer tussen wal en schip valt.
Dat élk mens meedoet en zich volwaardig voelt. Er geen armoede meer zou zijn. Dat we de
Weggeefwinkel hebben kunnen sluiten.
Dát is (nog) een droom. Wat mij betreft komt die heel snel uit. Dit jaar lukt het niet. Wij hebben met
ingang van het jaar 2015 een andere route uitgestippeld en hierdoor een andere werkwijze ingezet.
Helemaal passend binnen de nieuwe kaders van de participatiewet. Het initiatief moet terug naar de
burger! Het kwam teveel en te vaak voor dat er door organisaties onderling van alles werd geregeld voor
de hulpvrager en deze kon daardoor te gemakkelijk achterover leunen.
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Wellicht dat het in eerste instantie zorgt voor onrust. Uiteindelijk gaat iedereen ook hier weer aan
wennen. Maar het gevolg is wel een uiterst gemotiveerde, meewerkende hulpvrager! En daar moet het
om gaan. Mee werken aan oplossingen voor je ontstane problemen. Mee denken hoe je je eigen gedrag
kunt veranderen enz.
Wij zijn met het team hier razend enthousiast over en let op: ik hoop dit in 2016 met een terugblik met u
te kunnen delen hoe dit is verlopen.
Inmiddels hebben we dan ook allerlei nieuwe zaken, ontwikkelingen achter de rug.
Budget Support bruist…….
Kerstpakkettenactie:
Sinds 2008 verzorgt de Stichting met behulp van vele vrijwilligers en
sponsoren de kerstpakketten actie voor minima in Assen. In
samenwerking met verschillende kerken en de Rooms Katholieke
Parochie wordt er gezorgd voor iets extra’s in de moeilijke
decembermaand. Hierin zijn sponsoren onmisbaar en gelukkig kunnen we
jaarlijks rekenen op een aantal zeer trouwe sponsoren.
Evenals in 2013 is er voor gekozen om de afnemers van de Voedselbank
afdeling Assen hierin mee te nemen. Dit betekende een fors aantal pakketten vullen. In totaal waren het
er 479 stuks. Daarnaast mochten we ons verheugen in het delen van 50 familiepakketten vanuit de Rikie
Stichting uit Amstelveen.Niet alle samenwerkende organisaties zijn apart genoemd, maar wat we zeker
willen benadrukken is dat de samenwerking met alle organisaties als heel belangrijk wordt ervaren.

5.2 Missionair Beraad
Het MB heeft tot doel missionaire activiteiten binnen de PGA te ondersteunen en te stimuleren.
Hiervoor is een eigen budget beschikbaar binnen de begroting van het College van Diakenen.
Subsidieverzoeken kunnen worden ingediend door wijkgemeenten of door projectgroepen binnen de
PGA en worden door het MB beoordeeld. Eveneens kunnen er van buiten de PGA subsidieverzoeken
worden ingediend.
Samenstelling
In 2014 bestond het MB uit:
Ds. Bert Altena, voorzitter (vanuit het ministerie van predikanten)
Dhr. Kees Fransen / penningmeester
Mw. Anke Bakker,
Mw. Thea Alberts en
Dhr. René de Vries.
Het secretariaat is vacant. Het kerkelijk bureau fungeert als postadres.
Dhr. Wim Staal, kerkelijk werker met een diaconale en missionaire opdracht in het bijzonder voor de
jeugd, maakt tevens deel uit van het MB. In 2014 is afscheid genomen van dhr. Thijs Bolhuis als
beraadslid.
Activiteiten binnen de PGA:
In de loop der jaren is er een aantal vaste activiteiten ontstaan die door het MB worden uitgevoerd c.q.
gecoördineerd.
a.
Lectuurverspreiding van Elisabet en Open Deur.
- Van het blad Elisabet worden 210 exemplaren verspreid (110 abonnees, 100 naar kerken en WZA) en
van de Open Deur 100 (30 abonnees en 70 via kerken/WZA). Het aantal abonnees daalt gestaag. Deze
abonnementen worden door het MB betaald. Aan het einde van het jaar ontvangen de bezorgers een
kleine attentie. Daarnaast worden genoemde bladen verspreid via de leestafels achter in de diverse
kerkgebouwen.
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Verder worden Elisabet en Open Deur uitgedeeld bij bijzondere gelegenheden, zoals de
Hemelvaartdienst en in sommige kerken bij feestdagen als de Kerst. Ook deze exemplaren worden door
het MB betaald.
In 2014 hebben we in afstemming met de bezorgers opnieuw de abonnees benaderd met het verzoek om
een bijdrage, en met de vraag of ontvangst van de bladen nog op prijs wordt gesteld. Deze actie loopt
nog, maar heeft al wel tot resultaat gehad dat het abonneebestand is geactualiseerd. Verder is kritisch
gekeken naar de noodzaak om extra bladen aan te bieden. Gebleken is dat daar wisselend gebruik van
wordt gemaakt. In 2015 hopen we deze update-actie af te kunnen ronden, waarbij de verwachting is dat
een substantiële vermindering op deze post kunnen boeken.
b.
Openluchtdienst Hemelvaart
De jaarlijkse gezamenlijke viering van Hemelvaart in de Gouverneurstuin wordt door het MB in
samenwerking met vertegenwoordigers uit de wijken georganiseerd.
Ook dit jaar is dit weer een succes geweest, mede dankzij de (vaste) medewerking van ‘Oranje’. De
opbrengst van de collecte was bestemd voor De Samaritaan, een eetproject van de Jozefkerk en de
Ned.Ger. kerk voor dak- en thuislozen (€ 534,24).
c.
Recreatiefolder
Sinds een aantal jaren wordt er door het MB een folder gemaakt voor de recreanten in en om Assen, met
daarin informatie betreffende de kerkdiensten die in de zomerperiode in de PGA worden gehouden.
De folder wordt gedrukt in een oplage van 800 stuks en bezorgd bij campings, hotels, bed&breakfasts in
de omgeving.
d.
Zin in Zondag-bijeenkomsten
Dit project is in 2011 van start gegaan. De bedoeling is om door het organiseren van bijzondere
bijeenkomsten op zondagmorgen, een publiek te trekken dat wel geïnteresseerd is in zingeving en
verdieping, maar dit niet (meer) zoekt of vindt in de traditionele kerkdienst.
In 2014 zijn vijf bijeenkomsten gehouden. De belangstelling varieert per bijeenkomst maar vertoont in
het algemeen een stijgende lijn. In het najaar is het concept van dit project gepresenteerd tijdens een
workshop op de Inspiratiedag Verbindend Vieren (georganiseerd door PKN regio Noord).
e.
subsidie van projecten c.q. activiteiten van wijkgemeenten
Voor elke wijkgemeente is in principe 1200 euro begroot om missionaire activiteiten te ondersteunen.
Helaas wordt daar niet door alle wijken gebruik van gemaakt.
In de wijk Vredeveld ondersteunt het MB een aantal activiteiten, zoals de cantatediensten en de
activiteiten van de Kerk&Theater-groep. In de Zuiderkerk is een middag met Kees Posthumus
ondersteund. In de wijk Noord is een bijdrage verleend aan de publiciteit voor het Kinderkerstfeest.
Activiteiten interkerkelijk en/of buiten de PGA:
a.
Scholenproject.
Hierbij krijgen basisschoolleerlingen gelegenheid om kennis te maken met één of meer kerkgebouwen.
Alle scholen worden hiervoor aangeschreven. Zij kunnen hun voorkeur aangeven, waar zoveel mogelijk
rekening mee wordt gehouden. De deelnemende kerken verzorgen zelf de rondleiding.
In 2014 hebben 22 klassen/groepen van tien scholen meegedaan. In totaal ongeveer 600 leerlingen uit
heel Assen. Deelnemende kerken waren: RK-parochie, Jozefkerk, Zuiderkerk, Chr.ger.Kerk Bethel, De
Bron, Vrijgemaakte kerk De Kandelaar, Opstandingskerk. Nieuw was dit jaar de deelname van de
Molukse evangelische kerk en de participatie van het Open Huis.
Wim Staal heeft de coördinatie van dit project.
b.
Recreatiepastoraat Witterzomer
Het MB draagt bij aan de kosten van het recreatiepastoraat op Witterzomer. Dit wordt georganiseerd
door de stichting interkerkelijk recreatiepastoraat Witterzomer (SIRW).
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c.
kerkdiensten in het Wilhelminaziekenhuis
Het MB draagt bij aan de kosten van de kerkdiensten in het Wilhelminaziekenhuis.
Uit het jaarverslag:
"Iedere tweede zondag van de maand wordt er een oecumenische kerkdienst gehouden in de
vergaderruimten van het Wilhelmina Ziekenhuis.
De kerkdienst is er speciaal voor patiënten en hun familie, daarnaast is er een vaste groep gasten uit
revalidatiecentrum de Boshof aanwezig en vele belangstellenden van buiten het ziekenhuis.
Het gemiddeld aantal bezoekers van een viering ligt 30- 50 personen.
De gastheren/gastvrouw en vrijwilligers zorgen voor een gestroomlijnde organisatie.
(...) In januari werd er een gezamenlijk overleg met de 26 vrijwilligers gehouden. Daarnaast werd er in
september 2014 een informele bijeenkomst gehouden om de teamgeest te waarborgen.
De dagelijkse zaken worden 1x per jaar besproken door de 3 gastheren, 1 gastvrouw en ondergetekende.
Iedere vrijwilliger krijgt via de mail maandelijks een nieuwsbrief, er is ook een lief en leedpotje”.
d.
bijdrage middagpauzediensten
Het MB draagt bij aan de kosten voor het middagpauzegebed zoals die wekelijks in de Bethelkerk
worden gehouden. In totaal 8 kerken participeren hierin. De kerk wordt voor een gering bedrag ter
beschikking gesteld. Verder wordt aan de aanwezigen koffie aangeboden. De kosten worden over de
participerende kerken verdeeld.
e. Verder is steun gegeven aan het project Preek van de Leek, dat door een aparte werkgroep wordt
georganiseerd. Daarnaast betaalt het MB de jaarlijkse kosten voor de gezamenlijke website
www.kerkeninassen.nl.

5.3 Vaartweek 2014
Deze vakantie week is wederom goed verlopen . Alle
gasten die zich hebben opgegeven konden op het laatste
moment mee.
Voorbereiding van de week is prima verlopen.
In totaal zijn er 45 gasten mee geweest en 35
vrijwilligers.
Recreatieprogramma:
Het was de 30e keer dat de Vaartweek werd georganiseerd. Op zondagmiddag hadden we een foto kwis
rond het Roosevelthuis. Borden met foto’s van vrijwilligers nu en toen ze ongeveer 10 jaar waren
moesten gekoppeld worden. Een gezellige activiteit.
Op dinsdag was een vossenjacht gepland in Driebergen. Maar het regende en hebben we levend
ganzenbord gespeeld in het Roosevelthuis. ’s Middags klaarde het op en werd er gewandeld en gefietst.
Woensdag was de thema dag. Flower-power. Je kende de vrijwilligers niet terug. Zelfs enkele gasten
hadden iets van huis meegenomen en zagen er prachtig uit. We gingen naar het grasveld vlak bij het
Roosevelthuis. Hier waren zitjes en muzikale omlijsting van een accordeonist. De parasols moesten
gehaald worden. De weersgoden waren ons zeer goed gezind.
De paardentram kwam tegen 11.00 uur . Deze heeft 4 rondjes gereden van ongeveer 45 minuten. Alle
gasten zijn mee geweest en de reacties waren prachtig. ’s Avonds optreden van Zingen bij de afwas.
Donderdagmorgen het avondmaal en ’s middags wandelen, winkelen , fietsen enz. Bonte avond.
Vrijdagmorgen de verwenmorgen. Vele gasten ondergingen een metamorfose. Een heel gezellige
morgen. ’s Middags de staatsiefoto’s en daarna het heerlijke diner. Als afsluiting ’s avond het
shantykoor met natuurlijk de polonaise.
Hartewensen ook dit jaar: Dierentuin Amersfoort, zwemmen, winkelen in Amersfoort.
Volgend jaar misschien meer kleinere activiteiten promoten.
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Dit jaar gingen 7 nieuwe vrijwilligers mee. Natuurlijk de eerste dag wat gespannen maar dit was snel
verdwenen. Ze hebben allemaal genoten van de week en waren blij samen te werken met een
vrijwilliger die al vaker mee geweest is. Als hun werk het toelaat gaan ze graag volgend jaar weer mee.
Helaas moest één van de gasten overgebracht worden naar het ziekenhuis. Gelukkig kwamen er goede
berichten en kon hij na enkele dagen vervoerd worden naar Meppel. Elly Veldman was mee als
predikant. Het was alweer haar derde keer. Elly heeft vele gesprekken met gasten kunnen voeren wat als
fijn werd ervaren. De reünie zal plaatsvinden op 15 november 2014. We nemen dan afscheid van
Oetske, Martin en Herman vanwege het bereiken van de 70 jarige leeftijd.
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1 Samenvatting Financiën 2014
1.1 Algemeen:
Als gevolg van een wijziging in de regelgeving met betrekking tot “derden-rekeningen” is besloten om
de kerkomroep geheel in het CvD op te nemen. Voorheen was dit een zelfstandige stichting. De
administratie van de kerkomroep maakt dan ook integraal onderdeel uit van de jaarrekening van het
CvD.
Het jaar 2014 kende een uitstekend rendement op onze beleggingen: 9,8%. Dit rendement vertaalt zich
niet in een financieel resultaat omdat besloten is om de waarde van de aandelen/obligaties op te nemen
tegen aanschafwaarde dan wel lagere marktwaarde. Bij verkoop zou het resultaat worden ingeboekt.

1.2 Financieel:
De exploitatierekening sluit met een tekort van ongeveer € 34.000.- Dit tekort is kleiner (+/- € 26.000)
dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De oorzaak hiervan is met name dat er verkopen in
de beleggingsportefeuille hebben plaatsgevonden waar geen rekening meer mee was gehouden (was een
lagere opbrengst verwacht). Tevens zijn een aantal budgetten niet volledig benut zoals bijdrage aan
instelling, Missionair Beraad etc.
De onderstaande grafiek geeft per rubriek de afwijking weer ten opzichte van de begroting van een tekort van
€ 60.000 (linker kolom) naar de realisatie (rechtse kolom).

Landelijke afdrachten (Kerk In actie) zijn buitenbeschouwing gelaten.

De lasten van de diaconie waren in 2014 bijna € 345.000 . Een groot deel hiervan (+/- € 124.500) gaat
naar het landelijk diaconaal werk. Dit betreft het “doorstorten” van onder andere collecteopbrengsten
naar de daarvoor bestemde doelen (waaronder Kerk in actie, werelddiaconaat, Zending, Project 40
dagen tijd).
In 2014 is +/- € 52.000 besteed aan het plaatselijk diaconaal werk in de wijken, ondersteuning van
mensen met directe financiële problemen (Sociale Zorg) en zieken en ouderenzorg.
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Ongeveer € 90.000 is besteed aan posten opgenomen in onze “bestedingen meerjarenplan” met als doel
om conform afspraak ons vermogen af te bouwen. Onder deze post valt onder andere de diaconale
predikant, diaconaal missionair jeugdwerker en de bijdrage voor Budget Support.
Onder de uitgaven aan instellingen ( +/- € 6.000) vallen zowel de regionale instellingen en doelen zoals
onder andere, Open Huis, voedselbank, UBA (Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen) als buiten
regionale instellingen en doelen zoals onder andere: Stichting De Herberg. De besteding blijft achter bij
de begroting. Medio 2014 werd nog een tekort verwacht wat tot gevolg heeft gehad dat er terughoudend
is omgegaan met toekenning van bijdragen. De verkoop van een aantal effecten uit de
beleggingsportefeuille (positief resultaat) alsmede de onder besteding van onder andere het Missionair
beraad en een aantal andere posten hebben het tekort minder groot gemaakt.
De bijdrage kerkelijke organen is de landelijke bijdrage diaconaal quotum ten behoeve van de
financiering van de landelijke diaconale organen.
De activiteiten van het Missionair beraad worden afzonderlijk toegelicht in dit rapport (zie eerder deel
jaarverslag). De beheerskosten bestaan voor het grootste deel uit administratieve ondersteuning door het
Kerkelijk Bureau.
Onderstaand diagram geeft een globaal inzicht in de lasten van de diaconie in % van de totale uitgave.

Plaatselijke
Diaconale Hulp
15%

Bestedingen uit
het vermogen
26%

Kerkelijke
Organen
4%
Ondersteuning
Instellingen
2%

Missionair Beraad
7%

Beheerskosten
10%
Landelijke
Diaconie
36%
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De totale baten in 2014 bedroegen ongeveer € 311.000. Het grootste gedeelte van de jaarlijkse baten van
de Diaconie Assen komt uit de toezeggingen en collecten ten behoeve van het landelijk diaconaat.
Daarnaast ontvangt de diaconie bijdragen (30% van het totaal) voor het plaatselijk diaconaal werk. Deze
bijdrage is nagenoeg gelijk gebleven ten opzicht van 2013. We zien dit toch als een stuk waardering
voor de activiteiten die wij als CvD uitvoeren.
De opbrengst uit vermogen bedraagt +/- 16% van het totaal. Onze beleggingen bestaan uit aandelen en
obligaties en voor een deel (€ 360.000) uit het Oikocredit. Voor de beleggingen op de aandelenmarkt
hebben we een defensieve portefeuille en voornamelijk belegd in “groene” en maatschappelijk
verantwoorde ondernemingen.
De waardering van de beleggingen is tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. De eventuele
winsten worden alleen genomen bij verkoop van de portefeuille.
De marktwaarde ultimo 2014 van de totale portefeuille was: € 1.164.694. Dit betekent dat er ultimo een
“stille reserve” is van +/- € 148.500.
Onderstaand diagram geeft een globaal inzicht in de baten van de diaconie.
Opbrengsten uit
vermogen
16%

Bijdrage
Diaconaat
Dichtbij
30%

Collecten
Eredienst
9%

Landelijke
Diaconie
40%

Overige Collecten
en Giften
5%
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2 Balans per 31 december 2014
(na bestemming van het resultaat)

Activa
31-12-2014

31-12-2013

123.818
250.000
11.612
1.016.227
150.000
383.885

123.818
250.000
11.612
804.535
200.000
383.523

Vaste Activa
Financiële vaste Activa
Hypotheek u/g Open Huis
Bankgarantie
Lening u/g Stichting Budget Support
Rabobank effecten
Deposito's SKG
Participaties Oikocredit

1.935.542

1.773.488

Vlottende Activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

3.202
15.461

1.250
29.813
18.663

Liquide Middelen
Rekening Courant wijkdiaconieën
Liquide middelen

16.332
319.935

Totaal Activa

31.063
16.332
542.791

336.267

559.123

2.290.472

2.363.674

Passiva
31-12-2014

31-12-2013

2.125.398
1.431
10.199

2.150.679
3.431
8.625
11.261

Eigen Vermogen
Eigen vermogen
Legaten
Vermogen Missionair Beraad
Vermogen wijkdiaconieën

2.137.028

2.173.996

Bestemmings reserves
Reservering wijkdiaconieën
Reservering hulpverlening
Reservering vakantiegeld
Reservering Kerkomroep
Reservering Vaartweek
Reservering Resto van Harte
Reservering theehuis De Boskamp

75.898
1.063
6.881
2.522
25.000

708
75.898
7.731
5.000
25.000
111.364

114.337

Kort Lopend Vreemd Vermogen
Claim Algemeen Belang
Crediteuren
Nog te betalen kosten

25.000
3.699
13.381

Totaal Passiva
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25.000
17.295
33.046
42.080

75.341

2.290.472

2.363.674

3 Resultatenrekening 2014
rekening
2014
BATEN
1. Collecten en giften
2. Rente en beleggingsresultaat
3. Af te dragen gelden

LASTEN
4. Wijken
5. Ondersteuning
6. Zieken- en ouderenzorg
7. Bijdrage kerkelijke organen
8. Missionaire beraadsgroep
9. Bijdragen instellingen
10. Beheers- en administratiekosten
11. Overige lasten
12. Af te dragen gelden
13. Overheadkosten Diacon./Miss. medewerker
14. Bestedingen vanuit het vermogen

Resultaat
totaal baten
totaal lasten
Totaal resultaat
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begroting
2014

rekening
2013

137.578
48.879
124.494
310.951

136.000
51.500
128.000
315.500

134.611
44.129
126.903
305.642

15.421
35.279
1.048
15.518
23.702
6.166
28.048
736
124.494
4.217
90.228
344.857

16.750
35.250
6.250
15.500
29.750
16.000
23.750
2.250
128.000
10.250
91.750
375.500

13.514
38.828
1.065
14.949
29.700
23.486
26.284
2.545
126.903
6.119
70.620
354.013

310.951
344.857
-33.906

315.500
375.500
-60.000

305.642
354.013
-48.371

4 Toelichting Balans
4.1 Waarderingsgrondslagen:







De uitstaande leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening
wegens oninbaarheid, indien dit noodzakelijk wordt geacht.
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen.
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere
marktwaarde.
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijker wijs te schatten.
De activa en passiva waarvoor geen afzonderlijke waarderingsgrondslagen wordt vermeld zijn tegen
nominale waarden opgenomen.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst en de kosten en andere lasten van
het boekjaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde
waarderingsgrondslagen. Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze ontstaan, verliezen
worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.
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4.2 Toelichting en specificatie balansposten:
Onderstaand worden de belangrijkste posten toegelicht:


De waardering van de beleggingen is tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. De
eventuele winsten worden alleen genomen bij verkoop van de portefeuille. De marktwaarde ultimo
2014 van de totale portefeuille is: € 1.164.694. Het belegd vermogen is in 2014 toegenomen met
€ 211.692.



Het uitstaande bedrag aan leningen bij BSA bedroeg ultimo 2014 € 11.612. Er zijn in 2014 geen
mutaties geweest. BSA heeft met de aflossingen en andere donaties de financiële ondersteuning
kunnen bieden.



Evenals voorgaande jaren zijn de jaarrekeningen van de wijken integraal opgenomen in de
jaarrekening van het CvD. Hiertoe zijn de posten Rekening Courant wijkdiaconieën (liquide
middelen in de wijken) en vermogen wijkdiaconieën (reserves) opgenomen. In de
voorzieningen/reserveringen binnen de wijken is een reservering opgenomen voor vakantiegeld van
€ 1.063.



Overzicht samengevoegde balansen wijkdiaconieën
Balans Wijkdiaconieën 31 december 2014
Activa

Passiva

Vlottende Activa
Vorderingen
Nog te ontvangen wijkgemeente de Bron

Eigen Vermogen
Algemene reserve Jozefkerk
Reserve actie vakantiegeld
Algemene reserve Zuiderkerk
Algemene reserve De Bron
Algemene reserve De Ontmoeting
Algemene reserve Vredenoord

123
123

Liquide middelen
Rekening actie vakantiegeld
Rekening courant Jozefkerk
Rekening courant Zuiderkerk
Rekening courant De Bron
Rekening courant De Ontmoeting
Rekening courant Vredenoord

1.063
3.480
3.005
1.363
2.219
5.202

3.274
1.063
1.574
535
1.196
3.620
11.261

Voorziening/reservering
Legaat Zuiderkerk

1.431
1.431

16.332

Kortlopende Schulden
Wijkgemeente Jozefkerk
Wijkgemeente de Bron
Wijkgemeente De Ontmoeting
Wijkgemeente Vredenoord

206
951
1.023
1.583
3.763

Totaal Activa

16.455

Totaal Passiva

16.455



De op de balans opgenomen legaten betreffen hier legaten van de wijkgemeente Zuiderkerk. In
2014 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 2.000 ten behoeve van het jubileumboek
Zuiderkerk.



Op de balans zijn een aantal reserveringen getroffen:
o De reservering hulpverlening is opgenomen voor toekomstige financiële hulpverlening. In
2014 heeft er geen dotatie of onttrekking plaatsgevonden.
o Er is een reservering opgenomen voor een claim die bij de diaconie is neergelegd door
Algemeen Belang. Deze claim betreft een vergoeding voor de schade die is ontstaan als
gevolg van het indexeren van premievrije polissen. Het bedrag is tot stand gekomen in
onderling overleg. De onderhandeling over de vaststellingsovereenkomst en vrijwaring van
toekomstige constateringen is nagenoeg afgerond.
o De reservering voor het Theehuis blijft ongewijzigd. Het afgelopen jaar is hier geen beroep
op gedaan. Voorwaarde voor vrijval is dat de Stichting het Theehuis 75% van het te
investeren bedrag heeft ontvangen en/of is toegezegd.



In overleg met het Missionair Beraad is besloten het vermogen Missionair Beraad te laten vrijvallen
en naar het Eigen Vermogen van de diaconie over te hevelen.
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De overige posten:
31-12-2014
Vorderingen
Collecten december
Bijdragen via kerkelijk bureau
Te ontvangen Rente
Wijkdiaconieën
Overige

Deposito's SKG
001 4,2% 01-01-2014
002 3,3% 05-12-2016

Liquide middelen
Rabo 31.01.17.674
SKG 69.99.47.537
SKG 22.61.15.887
SKG 79.79.02.597 sparen
Rabo 16.26.22.716
Rabo 3662.2325.497
Rabo 1458.08.858
Rabo 3461.874.361

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Vrijval Vermogen MB
Toevoeging wijk AN
Resultaat boekjaar

Reservering Hulpverlening
Stand 01/01
Dotatie/onttrekking reservering
Stand 31/12
Schulden
Subsidies Missionair Beraad
Kerk in Actie
Premie Ziektewet
Kosten administratie
De Samaritaan
Zendingskalenders
Bijdrage Verweg
Wijkdiaconieën
Overige

31-12-2013

2.789
12.206
343
123
15.461

1.901
22.363
2.444
254
2.851
29.813

150.000
150.000

50.000
150.000
200.000

800
99
7.332
238.527
30.181
13.119
160
29.717
319.935

933
13.253
267.327
221.013
10.613
87
29.565
542.791

2.150.679
8.625

2.217.174

-33.906
2.125.398

7.523
-74.018
2.150.679

75.898
75.898

75.898
75.898

490
9.128
3.763
13.381

1.150
9.839
1.311
16.750
534
1.187
2.275
33.046
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5 Toelichting resultatenrekening
Onderstaand worden de belangrijkste posten toegelicht:
*) verwijzen naar de nummers in 5.2 specificatie resultatenrekening.

5.1 Baten
1) De collecten en giften zijn met ca.2% gestegen in vergelijking met 2013. Deze stijging is tegen de
trend in relatie tot de ledendaling. Wij zien dit als een uiting dat wij als diaconie met de activiteiten
bezig zijn die onze gemeenteleden aanspreken.
2) De inkomsten uit rente en beleggingsresultaten zijn c.a. 11% (€ 4.750) hoger dan in 2013.
Dit is met name het gevolg van de verkoop van een aantal fondsen (positief resultaat) en omdat de in
rekening gebrachte kosten niet meer in de fondsen verwerkt zijn maar apart in rekening gebracht
worden (wettelijke bepaling in het kader van transparantie).
3) De bijdrage “ver-weg” is met ca. € 2.500 (2%) gedaald ten opzichte van 2013. De vrijwillige bijdrage
voor het plaatselijk diaconaal is licht gestegen. (€ 92.461 in 2014 en € 92.334 in 2013).

5.2 Kosten
4) Wijkdiaconieën
Aan de hand van een aantal maatstaven wordt per wijk een budget berekend voor de diaconale wijk
aangelegenheden. In onderstaand overzicht zijn de bestedingen van de wijken inzichtelijk en
vergelijkbaar gemaakt.
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Kosten/bestemmingen
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Exploitatierekening 2014 Wijkdiaconieën en Vakantiegeld

TOTAAL

20.090

-

-

Overige kosten

-

-

2.017

43

40

505

3.210
1.468
201
2.933
3.992
3.183
4.066
20.165
2.605

Totale kosten:

20.090

4.320

2.522

5.351

2.129

7.410

41.822

2.000

3.090

1.285

3.600

1.605

5.810

871

30

287

-

1.570

-

-

Kerstuitgaven

-

-

-

Kosten Wijkdiaconie

-

216

127

Kerkdiensten

-

-

-

Wijkcontacten

-

1.211

330

Ouderenwerk

-

1.594

-

249

Bloemen (en attenties)

-

678

18

1.135

687

665

Giften

-

621

30

1.016

748

1.651

Vakantiegeld

1.321

421

1.468

670

141

314

-

61

140

918

31

-

-

-

443
2.149

75

Ontvangsten
Budgetvoorschotten CvD
Giften
Vakantiegeld
Overige ontvangsten
Totaal

Tekort (-)/overschot

16.335

-

75

-

-

2.000

1.041

33

479

17.390
2.758
16.410
3.553

18.335

3.961

3.390

4.928

1.638

7.859

40.111

-

1.755-

359-

868

423-

491-

-

448

1.711-

De kosten voor het ouderenwerk in de wijkgemeente Zuiderkerk is verantwoord onder de post 6. Zieken en Ouderenwerk. Dit wordt buiten het
wijkbudget gehouden omdat dit samen met de Bethelkerk wordt georganiseerd. De wijken Vredeveld en Assen Noord zijn verder gegaan als
wijkgemeente Vredenoord.
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In het exploitatieoverzicht is een andere indeling gekozen om de werkelijke uitgaven op een
transparante wijze weer te geven zodat deze ook vergelijkbaar is met de begroting.
5) Ondersteuning
Gezien de reservering op de balans voor ondersteuning en de onttrekking hiervan hebben we besloten
om geen dotatie te doen. De stand van de reservering is ultimo 2014 € 75.898. Wij verwachten dat dit
voldoende is om de komende jaren te voorzien in de vraag naar ondersteuning. In de post ondersteuning
is de kerstpakkettenactie inbegrepen. Ondanks dat deze niet begroot was hebben we deze wel doorgang
laten vinden.
6) Zieken en Ouderenzorg
De Vaartweek kende dit jaar een negatief resultaat. Dit resultaat is onttrokken aan de voorziening in
2014.
De voorziening is ultimo 2014 € 2.522.
8) Missionaire Beraadgroep
De activiteiten van het Missionair Beraad maken een integraal onderdeel uit van de begroting en
jaarrekening van het CvD. Binnen de goedgekeurde begroting is het MB vrij de gelden te besteden.
9) Bijdrage instellingen
De bijdrage instellingen is in 2014 veel lager dan in voorgaande jaren. Medio 2014 werd een tekort
verwacht waardoor we terughoudender zijn omgegaan met de toekenning van bijdragen. Tevens
bijdrage niet doorgegaan die ultimo 2013 wel was voorzien.
10) Beheers- en administratiekosten
In de bankkosten zijn de transactiekosten van de aan- en verkopen van de effecten meegenomen.
14) Bestedingen vanuit het vermogen
De bestedingen vanuit het vermogen zijn onder deze post inzichtelijk gemaakt. De doelstelling is om het
vermogen in 20 jaar tijd weer af te bouwen naar het vermogen op het niveau van ultimo 2010.
Resultaat 2014
Het resultaat over 2014 bedraagt een tekort van € 33.905.
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5.3 Specificatie resultatenrekening
Baten

1. Collecten en giften
Collecten Eredienst
Bijdragen diaconaat dichtbij
Overige ontvangsten
Actie vakantiegeld

rekening
2014

begroting
2014

rekening
2013

27.607
92.461
100
17.410

25.000
93.000
2.000
16.000

25.394
92.334
16.883

137.578
2. Rente en beleggingsresultaat
SKG deposito's
SKG spaarrekening
Rabo bedrijfsbonusrekeningen
Ledencertificaat
Beleggingen
Lening/hypotheek Open Huis
Cashdividend Oikocredit
Stockdividend Oikocredit

4.950
2.650
2.658
2.697
26.352
3.715
5.495
362

136.000

7.000
1.500
3.000
500
30.000
3.750
5.500
250
48.879

3. Af te dragen gelden
Vrije collecten
Project 40-dagen tijd
Binnenlands Diaconaat
Zendingscollecte
Bijzondere collecten
Bijdrage verweg
Collecte Werelddiakonaat

7.994
8.389
766
2.205
3.257
99.128
2.755

7.071
3.877
3.498
1.999
17.004
4.829
5.495
356
51.500

9.000
2.000
1.000
3.500
5.000
104.000
3.500
124.494
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134.611

44.129

6.279
7.914
4.898
104.839
2.973
128.000

126.903

Bestedingen

4. Wijkdiaconieën
Jozefkerk
Wijkbudget
Extra bestedingen
Ontvangsten

rekening

begroting

rekening

2014

2014

2013

3.090
1.230
-871

4.210
1.120
-1.120
3.449

De Zuiderkerk
Wijkbudget
Extra bestedingen
Ontvangsten

1.285
1.237
-2.030

4.210
1.290
215
-

492
Vredenoord
Wijkbudget
Extra bestedingen
Ontvangsten

5.810
1.600
-2.049

Totaal wijken
5. Ondersteuning
Via de wijkdiakonieën
Actie vakantiegeld
Kerstpakkettenactie
St. budgetsupport
Noodhulp
Diverse ondersteuning

3.280
4.130
1.235
-959

3.600
1.605
-

4.406
1.615
-101
-

2.096

1.605

1.514

15.421

16.750

13.514

20.090
15.389
-200

1.000
21.750
7.500
5.000
35.279

6. Zieken- en Ouderenzorg
Ontmoetingsdagen
Kerstuitgaven
Kerkomroep
Vaartweek
Ouderenwerk

6.000
352
-3.072

3.600
1.300
-1.300

1.605
524
-33

1.437

5.830

4.023
De Ontmoeting
Wijkbudget
Extra bestedingen
Ontvangsten

1.340
514
-417

5.810
370
-350

3.600
1.751
-1.328

2.877

1.505

5.361
De Bron
Wijkbudget
Extra bestedingen
Ontvangsten

3.075
864
-1.062

200
-344
1.192

20.095
12.823
5.710
200
35.250

250
4.000
500
1.500
1.048
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38.828

142
923
6.250

1.065

7. Bijdragen kerkelijke organen
Diaconaal quotum

rekening

begroting

rekening

2014

2014

2013

15.518

15.500
15.518

8. Missionaire Beraadsgroep
Activiteiten in de wijken
Lectuur
Subsidies
Uitzendkosten kerkdiensten
Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis
Kerkennacht
Middagpauze diensten Bethelkerk
Zin in zondag
Openluchtdienst Hemelvaart
Kerkengang scholen
Recreatiefolder
Kosten commissie
Missionair quotum

2.857
4.297
1.150
2.640
1.000
275
-289
985
278
109
10.400

3.500
4.500
2.500
2.500
1.000
250
1.250
1.500
500
1.000
750
10.500
23.702

9. Bijdragen instellingen
Stichting een druppel
Stichting de Oietersberg
Stichting Exodus
Stichting Schild van Geloof
St. voedselbank midden Drenthe
De Samaritaan
Mirte dagbesteding
Dovenschool Kenia
Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen
Wordl Servant
Sociale Alliantie
Open Huis
St.Tear Fund Nacht zonder dak
Diverse instellingen

1.000
2.304
-2.000
2.100
450
2.312
-

1.266
4.350
3.948
2.640
1.000
1.756
295
2.164
1.471
126
284
10.400

2.000
4.000
10.000

447
7.619
16.750
3.232

33

29.700

500
600
750
1.150
1.848
2.000
2.000
2.100
2.400
2.500
3.238
4.400
16.000

250
500
3.250
16.750
3.000
28.048

14.949

29.750

6.166
10. Beheers- en administatiekosten
Vergaderkosten
Abonnementen
Bankkosten
Administratiekosten
Accountantskosten

14.949
15.500

23.486

120
468
4.998
16.750
3.948
23.750

26.284

11. Overige lasten
Kosten tlv ZWO
Resultaat wijken
Dienst van Schrift en Tafel
Algemene kosten

rekening

begroting

rekening

2014

2014

2013

175
-1.711
422
1.850

250
1.000
1.000
736

12. Af te dragen gelden
Vrije collecten
Project 40-dagen tijd
Binnenlands Diaconaat
Zendingscollecte
Bijzondere collecten
Bijdrage verweg
Collecte Werelddiakonaat

7.994
8.389
766
2.205
3.257
99.128
2.755

2.250

9.000
2.000
1.000
3.500
5.000
104.000
3.500
124.494

13. Oveheadkosten Diac. Miss. Medewerker
Reiskosten
80
Kosten activiteiten
183
Huur Open Huis werkruimte
3.000
Zaalhuur Open Huis
458
Abonnementen
312
Opleiding
Bureau en overige kosten
184

6.279
7.914
4.898
104.839
2.973

500
1.750
3.000
3.000
500
500
1.000

16.537
40.696
23.000
9.995
-
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126.903

314
1.124
3.000

413
1.268
10.250

16.500
41.750
15.000
18.500
90.228

2.545

128.000

4.217
14. Bestedingen vanuit het vermogen
Diaconaal predikant
Diaconaal jeugd- missionair werker
Budget Support Assen
Bijdrage Keuken Opstandingskerk
Nog af te spreken doelen

41
834
494
1.175

6.119

16.863
38.757
15.000
-

91.750

70.620

