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Jaaroverzicht 2019
Visie
De diaconie verstaat onder diaconaat: ‘helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij, zonder
aanzien des persoons, door het delen van gaven, goederen, kennis, welvaart en welzijn in
navolging van Christus’.
Als diaconie stellen we ons ten doel ervoor te zorgen dat gerechtigheid en barmhartigheid
bewezen wordt aan de leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, druk
van incidentele dan wel van structurele aard. Dit geldt zowel voor anderen in de eigen
omgeving als voor anderen elders in de wereld.
In het verslagjaar werd de diaconie gevormd door de volgende diakenen:
Annet Nievaart, voorzitter en ZWO-diaken
Arjo de Bruijn, secretaris, afgevaardigde moderamen
Ap Verduijn, penningmeester
Menno van Doorn, duurzaamheid, afgevaardigde naar het Diaconaal Platform Alphen (DPA)
Margreet Brouwer
Voor de invulling van het Jeugddiaconaat onderzoekt de diaconie naar een vorm van
samenwerking met de Jeugdraad/jongeren uit de gemeente.
Diaconaal medewerkers:
Wil de Jongh – Zuidervaart
- Doordat de verhuizing van Zuidervaart naar het nieuwe Rijnzate steeds weer is
uitgesteld is Wil de Jongh nog het hele jaar betrokken geweest bij Zuidervaart.
Henk Gerling – Libanon, uitzending Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah
Werkgroep Duurzaamheid:
Adriaan Lefeber, voorzitter
Menno van Doorn
Jan van Rijn
Cora Schokker
Zondagse eredienst
Bij de zondagse eredienst heeft de diaken van dienst zorggedragen voor het voorbedenboek
en het collecteren. Er is 6 maal een dienst geweest waarin het Heilig Avondmaal is gevierd.
Hierbij waren alle diakenen betrokken en verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.
Tevens zijn oud-diakenen gevraagd om te assisteren bij het Heilig Avondmaal.
Collecterooster
Het collecterooster is in samenwerking met de Adventskerk en de Maranathakerk opgesteld
voor dit verslagjaar. In november is ook het collecterooster voor 2020 door de drie kerken
opgesteld. Daarbij is ook aan gemeenteleden gevraagd collectedoelen aan te dragen.

Groene Kerk - Duurzaamheid
In het beleidsplan van de diaconie hebben we aangegeven dat één van onze
aandachtspunten Duurzaamheid betreft.
We zijn onderdeel van de wereld en zien daarom onze taak om de aanjager in de gemeente,
de buurt en de gemeente Alphen aan den Rijn te zijn om duurzame initiatieven zowel op
praktische wijze als via bezinning bij de gemeenschap te brengen.
Wij verstaan onder duurzaamheid: hoe kan je de aarde zo gebruiken dat de toekomstige
generaties er ook nog plezier van kunnen hebben en de aarde ook op langere termijn het
totaal van onze consumptie kan dragen.
Sinds 2019 heeft Menno van Doorn Duurzaamheid in zijn portefeuille. In het 24-uursberaad
is een eerste aanzet gegeven; gevolgd door o.a. gesprekken met jongeren van de Jeugdkerk.
Ook wordt er regelmatig informatie verstrekt via Kerk en Samen. In 2019 is ook de
werkgroep Duurzaamheid van start gegaan. De Lichtkring heeft inmiddels het predicaat
‘Groene Kerk’ wat betekent dat wij ons verplichten elk jaar een thema uit te werken.
Uiteraard is de werkgroep naar de Groene Kerkendag geweest om inspiratie op te doen en
ervaringen te delen. In 2020 zullen we ons richten op het vergroenen van de Lichtkring in
kennis en daden.
Landelijke diaconale dag op 9 november
De diakenen Menno van Doorn, Margreet Brouwer en Annet Nievaart hebben de 124ste
Landelijke diaconale dag in Utrecht bezoek. Het thema was dit jaar ‘Ieder mens telt’. Het
was weer een zeer inspirerende dag en er zijn diverse workshops bezocht.
Activiteiten binnen de Lichtkring in 2019
-

-

-

-

-

Nieuwjaarsreceptie voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder op de eerste vrijdag
van januari. Er waren ca. 80 gemeenteleden aanwezig en het was een zeer
geanimeerde middag. Een catechesegroep heeft geholpen bij de bediening en heeft
een quiz verzorgd, wat erg in de smaak viel.
Themadienst Heilig Avondmaal. Met medewerking van de Verlichtkring is er in mei
een interactieve kerkdienst gehouden met als thema het Heilig Avondmaal. Door
deze dienst is dit thema gespreksonderwerp geweest bij diverse bijeenkomsten o.a.
bij wijkavonden. Uiteraard heeft ook de diaconie in een aantal vergaderingen
hierover gesproken, met name over de wijze van deze viering. In 2020 zal dit verder
geëvalueerd worden.
Bootreisje voor gemeenteleden die vanwege beperkte mobiliteit, eenzaamheid of
anderszins een steuntje in de rug nodig hebben. Dit heeft plaatsgevonden op 27 juni
en is een gezamenlijke activiteit met de Adventskerk, de Maranathakerk en De
Goede Bron. Vanuit onze gemeente zijn er 22 personen mee geweest en werd zeer
gewaardeerd.
Kerktaxi. Op dit moment zijn er ongeveer 15 chauffeurs die elke zondag ongeveer 10
ouderen naar de Lichtkring brengen. Namens de diaconie wordt dit door Huib
Versluys al vele jaren gecoördineerd.
Jeugddiaconaat. Vanuit de Lichtkring (en Maranathakerk en De Goede Bron) zijn 15
jongeren naar Tanzania geweest. In Ilula bezochten ze het meisjesweeshuis dat

-

gesteund wordt door de Stichting Ilula Orphan Program Nederland. Ze hebben daar
hand en spandiensten verleend, ook bij de plaatselijke bevolking.
KerstLichtKring. Dit jaar is gekozen voor een inloopmiddag van 12.00 – 16.00 uur op
Tweede Kerstdag. Er waren 10 gasten en 10 gasten/vrijwilligers. De vrijwilligers
hebben een lunchbuffet verzorgd en daarna waren er nog een aantal activiteiten
waaraan men kon deelnemen.

Overige activiteiten.
-

Participatie binnen het Diaconaal Platvorm Alphen aan den Rijn (DPA)
Het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn (hierna: DPA) is in 1999 opgericht als een
samenwerkingsverband van diaconieën van een zeer groot aantal kerken in Alphen
aan den Rijn en de Raad van Kerken en hanteert als motto: ‘Samen doen, wat samen
kan’.
In de tweemaandelijkse bijeenkomsten van het DPA komen vertegenwoordigers van
al deze diaconieën bijeen om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen, en de
vragen te bespreken waar wij voor staan. Vaak worden acties gezamenlijk opgepakt
omdat het project te groot is voor één enkele diaconie. Menno van Doorn is
afgevaardigde namens de Diaconie van de Lichtkring.
Onderwerpen die daarbij besproken worden zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Maatschappelijke ontwikkelingen
Schuldhulpverlening/Stichting GeldZorg
Opvang en begeleiding van vluchtelingen
Voedselbank
Hulp aan (ex)gedetineerden en familieleden
Kerstpakkettenactie
Stichting Nieuwe Alphenaren/Gezinsherenigingen
Open Venster

Geniepoort.
Ook dit jaar is er weer contact geweest met de vrijwilligers vanuit de Lichtkring
betrokken zijn bij de kerkdiensten in de Geniepoort. Er zijn in totaal 16 vrijwilligers,
waarvan 10 van de Lichtkring.
Eerste Paasdag hebben de aanwezigen bij de kerkdienst een roos ontvangen met een
Paasgroet.

BALANS DIACONIE PKN LICHTKRING
ACTIVA

Geldmiddelen
Triodosbank, rekeningen diaconie
Triodosbank, rekening Tanzaniagroep
Kas
Kruisposten

Nog te vorderen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

Totaal Activa

31-12-2019

31-12-2018

185.183
743
1.105
187.032

193.300
24.343
1.288

-

500

187.032

219.431

31-12-2019

31-12-2018

177.197

187.617

3.885
4.332
1.562
10
46
9.835

24.343
3.954
1.861
1.646
10
31.814

187.032

219.431

218.931

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden
Nog af te dragen Tanzania
ZWO Lichtkring
Nog af te dragen colllecten
Nog af te dragen posten CKRM
Nog af te dragen wijkkas
Overlopende posten

Totaal Passiva

EXPLOITATIEOVERZICHT DIACONIE PKN LICHTKRING

Baten en lasten 2019
Werkelijk
83 opbrengsten levend geld
VrijwillIge bijdragen
Collecten in kerkdiensten

84 door te zenden collecten en giften
Diaconale aard (plaatselijk)
Diaconale aard (regionaal landelijk)
Diaconale aard (wereldwijd/Kerk in Actie)
Collecten van niet diaconale aard

TOTAAL BATEN

44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Kerkdiensten
Contributies en bijdragen kerkelijke activiteiten

45 verplichtingen/bijdragen andere organen
Afdrachten voor quotum

47 kosten beheer, administratie en archief
Bureaubehoeften en drukwerk
Kerkblad
Overige kosten

48 Rentelasten en bankkosten
Bankkosten

Begroot
9.279
630
9.909

13.000
1.000
14.000

2.007
5.424
11.962
13.116
32.509

-

42.418

14.000

353
190
543

-

1.738

1.900

234
247
481

200
100
300

264

300

EXPLOITATIEOVERZICHT DIACONIE PKN LICHTKRING
Werkelijk

Begroot

50 diaconaal werk plaatselijk
5040 ouderenwerk
Kerst & Nieuwjaars-activiteiten
Kerkradio en -tv
Samen aan tafel
Onkosten Zuidervaart/Rijnzate
Bootreisje

5090 overige kosten diaconaal werk plaatselijk
Koffie
Kerstpakketactie
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk
Gevangeniswezen
Stille hulp
Wijkdiaconaat
Hulp vluchtelingen

52 diaconaal werk wereldwijd
Bijdragen inzake noodhulp
Overige bijdragen wereldwijd Interserve
Overige bijdragen wereldwijd/projecten

53 afdracht door te zenden collecten en giften
Afdracht collecte (plaatselijk)
Afdracht collecte (regionaal/landelijk)
Afdracht collecte (wereldwijd/Kerk in Actie)
Collecten van niet diaconale aard

TOTAAL LASTEN

RESULTAAT

483
785
618
326
2.800
5.011

1.500
1.500
800
200
1.000
5.000

786
500
167
1.073
1.600
100
4.227

1.300
500
200
1.000
1.500
1.500
6.000

7.500
566
8.066

7.500
1.900
9.400

2.007
5.424
11.962
13.116
32.509

-

52.838

22.900

-10.419

-8.900

TOELICHTING ALGEMEEN OP DE CIJFERS 2019 DIACONIE PKN LICHTKRING
In het jaar 2018 heeft de PKN het Financieel Rapportage en
Informatie Systeem (FRIS) geïntroduceerd. Dit is een hulpmiddel voor het
opstellen van jaarrekeningen en begrotingen. De cijfers over het jaar 2019 zijn
opgesteld volgens de richtlijnen van FRIS.
TOELICHTING OP DE BALANS DIACONIE PKN LICHTKRING

Triodosbank, rekeningen diaconie

31-12-2019

31-12-2018

185.183

193.300

-

24.343

Doordat de baten al jaren lager zijn dan de lasten loopt het saldo op bankrekening
geleidelijk terug. Dit is een bewuste keuze van ons college.
Triodosbank, rekening Tanzaniagroep
In de zomer van 2019 ging een groep jongeren vanuit De Lichtking,
de Maranathakerk en De Goede Bron voor een werkvakantie naar Tanzania.
Het project in Tanzania loopt via het IOP. De jongeren regelen zelf dit project.
Vanuit praktische overwegingen, o.a. gebruik maken van de ANBI status van onze kerk
en het beschikbaar zijn van een bankrekening voor dit soort projecten, is het saldo
van deze bankrekening op de balans van de diaconie opgenomen.
Verder heeft de diaconie aangegeven voor een € 2.000 garant te willen staan
indien de exploitatie van het project niet sluitend is.
Tegenover het bedrag op de bank staat aan de creditzijde van de balans een verplichting
opgenomen voor hetzelfde bedrag.

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 DIACONIE LICHTKRING
Collecte opbrengsten
Van enkele collecten is de opbrengst bestemd voor de diaconie.
De overige collecte opbrengsten worden volledig doorbetaald aan de organisaties
waarvoor is gecollecteerd.

