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ONZE WERKGROEP 

In  2015 zijn alle leden van de werkgroep aangebleven. In september zijn daar nog bijgekomen als 

diaken Wouter van de Kamp en Ellen Bousché . Hiermee is de groep compleet en bestaat uit 10 

diakenen en 3 leden vanuit de voormalige werkgroep Zending. De functieverdeling is niet gewijzigd. 

Taakverdeling 2015  

   LEDEN VAN DE DIACONIE 

+ Tom Uittenbogaard technisch voorzitter,  contactpersoon Amnesty International en eerste 

contact “stille hulp”   

+ Peter van Barneveld diaconale berichtgeving Bijeen en zondagsbrief, vertegenwoordiger in het 

moderamen 

+ Johan de Waal penningmeester Binnenland 

+ Kees Boom    

+ René van den Bunt secretaris, collecten-  en dienstenrooster  

+ Janny  Kok contactpersoon Wereldwinkel 

+ Saskia van Looveren          voorbereiden Paasmaaltijd en verzorgen Kerstattenties  

+ Agnita Dijkstra 

+ Wouter van de Kamp 

+ Ellen Bousché 

 

 

   LEDEN VAN DE VOORMALIGE WERKGROEP ZENDING 

* Argo Burger (notulist) 

* Ada Dalmeijer (verzorgen dankdagattenties) 

* Henriëtte Lanz (penningmeester Buitenland, inzameling kaarten/postzegels, mobiele 

telefoons) 

 

Door de toevoeging van de 2 diakenen in september kunnen er in de Ontmoetingskerk in  Maartensdijk 

wekelijks weer twee diakenen dienst doen. In de Adventskapel in Hollandsche Rading is er één diaken 

die dienst heeft. Regelmatig krijgen wij hulp van onze “vaste hulpcollectant ” Matthijs Siemons . Ook 

bij de middagdiensten in de Ontmoetingskerk zijn er twee diakenen aanwezig. Tevens is er altijd één 

diaken aanwezig tijdens de ouderendienst in Dijckstate en bij de vespers in de advent- en vastentijd. 

Bijeen 

Via het maandelijkse kerkblad Bijeen worden de gemeenteleden op de hoogte gehouden van het nieuws 

op lokaal, landelijk en wereldwijd gebied betreffende diaconie, zending & werelddiaconaat. Tevens 

worden hierin de opbrengsten van de collecten vermeld.  

Zondagsbrief 

De diaconie benut de zondagsbrief, wat een goede en uitgebreidere informatie kan geven over bijzondere 

collecten en acties en tevens zeer actueel is . 

Bijeenkomsten 

Als lid van de kerkenraad bezoeken de diakenen zo mogelijk de vergaderingen van de kerkenraad.  Bij 

de bijeenkomsten van het Moderamen zijn we vertegenwoordigd door Peter van Barneveld, tevens 

voorzitter van de Kerkenraad. 

De diaconie heeft dit jaar acht maal vergaderd. 
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Avondmaal 

Dit vieren we met een frequentie van 1x per 2 maanden en tevens , zoals al jaren  

gebruikelijk, op  witte donderdag en op 1
e
 Paasdag.  De vieringen vinden  nu altijd in een 

kring plaats, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt een keus te maken tussen 

het nemen van de druivensap uit de grote beker of uit een klein bekertje.  

 

ACTIVITEITEN EN AANDACHTSGEBIEDEN vanaf 2012 

In de loop van 2012 hebben wij als werkgroep gekozen om ons langdurig te gaan richten op een project, 

een zogenaamd  interactief project,  in samenwerking met Kerk in Actie. Voor dit  project: “Church of 

Bangladesh” Voedselzekerheid is er een pannenkoekenrestaurant georganiseerd op 21 maart  en op 15 

en 16  mei  een  afsluitend weekend vol activiteiten waarvan de opbrengst weer ten goede kwam aan het 

project. Zo was er natuurlijkweer het bekende kerkbankzitten, fiets ringsteken en auto wassen.    

  

 

Tevens was er een Bengaalse maaltijd op vrijdag, een BBQ op zaterdag en een fiets fotopuzzeltocht 

   

 

 

In de drie jaren dat we dit project gesteund hebben is er door onze gemeente het mooie bedrag van          

€ 14.632,62 overgemaakt. 

 

In het voorjaar hebben de jongeren uit onze gemeente die de ambassadeursreis in oktober 2014 gemaakt 

hebben, verschillende keren presentaties gegeven in diverse gemeenten in het land, zoals Heemskerk, 

Kamerik, Epe, Vlijmen en Nijkerk.  Dit in het kader van de 40-dagen tijd campagne over de projecten in 

Bangladesh. 
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Na 3 jaar was het tijd om over te stappen naar een ander project. Vanaf de 

startzondag in september zetten we ons in voor het project van Kerkinactie: 

Moldovan Christian Aid (MCA) . Het MCA is een platform 

opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Ze bieden hulp aan 

ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel. 

Kerk in Actie drong er in 2002 bij de Wereldraad van Kerken aan om de kerken in Moldavië te helpen 

bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet staat 

Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer 

opbouwen. De kerken bundelden hun krachten en bieden nu hulp aan met name ouderen, kinderen en 

slachtoffers van mensenhandel.  

 

MCA begeleidt en traint kader en vrijwilligers van de (plaatselijke) kerken, zodat zij beter toegerust zijn 

om hun sociaal-diaconale werk op te bouwen en uit te voeren. Jongeren zijn hier actief bij betrokken en 

ontdekken op deze manier ook hun eigen mogelijkheden. 

Wij als gemeente binden ons voor 3 jaar aan dit project. Het zou mooi zijn als er in die periode een reis 

gemaakt zou kunnen worden naar Moldavië  door jongeren en wellicht ook volwassenen uit 

Maartensdijk Hollandsche-Rading. 

De eerste echte activiteit was het vertrouwde stamppottenbuffet op 20 

november. Rond 50 personen hebben weer genoten van een gezellige 

maaltijd en aansluitend een bingo. Dit bracht alweer een netto bedrag 

van € 431,= op.  

 

Project 40-dagentijd  2015 “Algemene Bijzondere Begraafplaats te Maartensdijk” 

De Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk biedt aan de inwoners van de voormalige 

gemeente Maartensdijk ruimte om in afscheid en herinnering verbonden te blijven met hen die hun lief 

waren. 

Maar ook voor hen die door hun voorgeschiedenis met deze 

plaats of haar inwoners verbonden waren, kan het bestuur 

van de begraafplaats toestemming geven om op deze plek een 

laatste rustplaats te verkrijgen.  

De opbrengst van de pot zal gebruikt worden voor een bankje 

en wat verdere aankleding van de begraafplaats.   Wij konden  

€ 633.86 overmaken.  

Adventsproject  2015 “MCA project in Moldavië ” 

Dit jaar heeft de Adventspot in de periode van 22 november 2015  t/m 3 januari 2016 in beide kerken 

gestaan. We begonnen een weekje voor de 1
e
 adventszondag omdat die zondag er een oeucumenische 

dienst was gezamenlijk met de RK-parochie in de Maartenskerk. Doel was ons interactieve langdurige 

project van Kerkinactie: “Moldovan Christian Aid (MCA)” . De informatie leest u hierboven.  

De opbrengst van dit adventsproject bedroeg € 617,94 
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Werelddiaconaat 1 februari 

Een kleine noot maakt het verschil!  

Kerk in Actie werkt samen met de organisatie NTFP om de inheemse bevolking van Cambodja te 

ondersteunen. Ze leren welke mogelijkheden ze hebben om op te komen voor 

hun rechten op het land en bos. Maar ook om samen te werken en hun inkomen te 

vergroten. Dat doen ze bijvoorbeeld met de teelt van cashewnoten. NTFP leert 

boeren hoe ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen ook bij het branden, 

verpakken en op de markt brengen. En met succes, want zo vertelt mevrouw Ra 

Vae: “Ik ben heel blij dat wij geleerd hebben om cashewnoten te enten. We 

verdienen er zoveel geld mee, ik sta er versteld van!” De opbrengst bedroeg        

€ 119,20 

 

 

 

Werelddiaconaat 7 juni   

Fietsen voor gezondheidswerkers – Kenia 

De fiets, heel gewoon hier in Nederland, kan in Afrika een groot verschil maken. Op het platteland van 

Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Maar de afstanden zijn groot en de wegen slecht, 

waardoor de centra voor de mensen vaak moeilijk bereikbaar zijn. Het project Bike4Care van CooP-

Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt ervoor dat de ruim 800 gezondheidswerkers een fiets krijgen, 

zodat ze gezinnen die afgelegen op het platteland wonen kunnen bereiken met medische zorg en advies. 

De opbrengst bedroeg    € 117,35 

 

Werelddiaconaat 18 oktober  

Goede oogst in Bolivia 

De hoogvlakte van Bolivia is bijna even plat als ons land en goed 

geschikt voor veeteelt. Toch kunnen de boeren er nauwelijks overleven. 

Want de vlakte ligt op 4000 meter hoogte. Het is er kurkdroog en het 

waait altijd hard. De organisatie Sartawi helpt de boeren om op deze 

bijzondere plek toch een bestaan op te bouwen. Er wordt hard gewerkt 

aan een betere watervoorziening en de boeren leren hoe zij het beste hun 

land kunnen bewerken. Ook leren de boeren hoe ze ervoor kunnen 

zorgen dat hun lama’s en alpaca’s meer wol opbrengen of hun koeien 

meer melk produceren. Een van de boeren vertelt: "Mijn vrouw maakt 

nu de lekkerste kaas en yoghurt. Met de opbrengst van haar handel kunnen wij het schoolgeld van de 

kinderen betalen." De opbrengst bedroeg    € 109,40 

 

 

 

Voorjaarszendingscollecte 1 maart 

Zij wil haar geloof beleven 

In de rijke Golfstaten werken miljoenen gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn 

naar de Golf gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere toekomst. Veel van hen zijn christen 

en zoeken steun in de plaatselijke kerken. Het Bijbelgenootschap van de Golfstaten, partner van Kerk in 

Actie, heeft de bijbelvertelmethode Simply the Story ontwikkeld. Door deze methode lukt het de kerken 

om taal- en cultuurverschillen te overbruggen. Ze bemoedigen de vaak ongeletterde gastarbeiders met 

een goed verteld bijbelverhaal. In groepen praten ze over het verhaal door en passen ze het toe op hun 

eigen leven. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap nog 80 voorgangers en gemeenteleden trainen in deze 

methode. Wij droegen  € 116,09 bij.  
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Pinksterzendingscollecte 24 mei 

Geef de Bijbel een eigen taal – Krim Tataren Oekraine 

 

De Bijbel is voor miljoenen mensen in Nederland een bron van 

inspiratie voor elke dag. Zeker omdat Bijbel in onze eigen taal 

is geschreven, komen de woorden dichtbij. Hoe anders is dat 

voor gelovigen die verlangen naar troost en hoop, maar een 

Bijbel in hun moedertaal moeten missen. 

De bewoners van de Krim, het Oekraïense schiereiland, 

beschikten tot nu toe alleen over de Bijbel in het Russisch, de 

taal van hun overheerser. Tientallen jaren is door het Institute 

for Bible Translation (IBT) hard gewerkt aan een Bijbel in het 

Krim Tataars. Eindelijk is het zover: de complete vertaling is klaar. Nu moet de Bijbel nog gedrukt en 

verspreid worden. Want ieder gezin op de Krim moet een Bijbel krijgen.   
 

 

Zending, 16 augustus zomercollecte 

Vakonderwijs, toekomst voor weduwen 

God geeft ons in de Bijbel de opdracht om te zorgen voor de weduwen en de 

wezen. De Kerk van Nigeria heeft die opdracht opgepakt. De weduwen in 

Nigeria behoren tot de allerarmsten van het land. Na het overlijden van hun 

man staan zij met lege handen, omdat hun bezit volgens de wet toegewezen 

wordt aan de familie van de overleden echtgenoot. De meeste weduwen 

hebben geen vakopleiding, sommigen zijn zelfs nooit naar school gegaan. 

Hun toekomst lijkt uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van 

Nigeria helpt deze vrouwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, 

zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Als secretaresse, naaister of 

breister. Wij droegen  € 119,19  bij.  

 

 

Zending, 1 november  

Internationaal theologisch onderwijs in Azië - Thailand 

Predikanten voor de Church of Christ worden opgeleid aan de Theologische Faculteit McGilvary van de 

Payap Universiteit in de Noord-Thaise stad Chiang Mai. Aan deze universiteit worden bachelor- en 

masteropleidingen aangeboden. Ook op het gebied van filosofie en religie. De Payap Universiteit is één 

van de twee christelijke universiteiten in Thailand. Er zijn 9000 studenten aan verbonden. De 

Theologische Faculteit McGilvary is de enige opleiding die voorziet in academische studies theologie. 

Studenten volgen hun studie in het Thai. Er is een Engelstalige masteropleiding voor studenten uit de 

buurlanden Wij droegen  € 177,56 bij.  
 

 

Binnenlands diaconaat , 8 maart 

Zij wil er ook even tussenuit  

Wie zorgt voor een zieke partner is altijd bezig, 24 uur per dag, zeven dagen per 

week. Het is geen luxe, maar noodzaak om die zorg af en toe los te mogen laten. 

Dat kan tijdens de diaconale vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl, partner 

van Kerk in Actie. Ook mensen die in een verpleeghuis wonen of aan huis 

gekluisterd zijn door ziekte, kunnen er dan even tussenuit. Ieder jaar organiseert 

Hetvakantiebureau.nl vakantieweken voor mensen die te maken hebben met 

ziekte. Ze genieten dan van een week met volop rust en aandacht voor elkaar. 

Wij droegen  € 115,61 bij.  
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Binnenlands diaconaat, 15 november 

Wereldhuis, een veilige plek 

Het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam biedt 

informatie, advies en scholing en stimuleert eigen initiatieven van de 

bezoekers. 

Volgens schattingen leven er in Amsterdam 15.000 migranten zonder 

verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten. Wie 

ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. 

Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. 

Ongedocumenteerde migranten kunnen elkaar ontmoeten in het 

Wereldhuis. De Protestantse Diaconie Amsterdam opende in 2008 dit 

ontmoetingscentrum. Het centrum biedt informatie, advies en scholing 

en stimuleert eigen initiatieven van de bezoekers. Wij droegen  € 213,26 

bij. 

 

 

 

 

 

Kinderen  in de Knel 25 december 

 Kwetsbare kinderen in Moldavië 

De kerken in Moldavië geven licht en warmte aan kwetsbare 

kinderen. Samen met professionele medewerkers van lokale 

organisaties als Moldovan Christian Aid, Youth for Christ Moldavië, 

én met steun van Kerk in Actie vangen ze iedere dag de kinderen op 

in hun kerkgebouw. Ze zorgen voor een warme maaltijd, doen 

spelletjes, vertellen bijbelverhalen en helpen met het huiswerk. Een 

keer per week gaan de kinderen op bezoek bij de bejaarden in het 

dorp om hen een handje te helpen. Want ook de ouderen staan er 

alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten.  

Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze 

dagcentra, heel vaak een initiatief van lokale kerken. Dat is veel te 

weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben een 

lichte en warme plek nodig, waar ze veilig kunnen opgroeien. Dit 

bracht een bedrag van € 283,45  op. 

 

 

Noodhulp 

Op 10 mei is er gecollecteerd voor  hulp voor de aardbevingsramp in Nepal.  Deze collecte bracht           

€ 283,45  op. 

 

Paasgroetenactie 

Op zondag  22 maart zijn er ongeveer 80  kaarten uitgedeeld in het kader van de 

paasgroetenactie die gestuurd zijn aan gevangenen in Nederlandse gevangenissen  

 

Dankdag voor gewas en arbeid 

Op zaterdag 7  november is er een inzameling gehouden van bloemen en fruit. Hiervan zijn 

ongeveer 65 attenties gemaakt die na afloop van de kerkdienst van  8 november door 

de kerkbezoekers werden bezorgd bij ouderen, zieken en alleenstaanden in onze dorpen.  
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Amnesty International      

De samenwerking met de kerk-werkgroep-leden van Amnesty International 

werd ook in 2015 voortgezet. Bijna iedere tweede zondag van de maand waren 

er  voorbeeldbrieven verkrijgbaar, aangedragen door Amnesty International, om 

te versturen naar gewetens-gevangenen. Door een diaken werd hier, na het 

aansteken van de Amnesty kaars, aandacht voor gevraagd. In de voorbeden 

werden de namen genoemd.  

Zondag 11 oktober stond de kerkdienst in het teken van Amnesty International.. 

Dienstdoende diakenen en mensen van de kindernevendienst worden hierbij 

betrokken. De collecte in deze dienst is voor het werk van Amnesty  en met een  

gift bedroeg deze € 156,23 

 

 

Kerstattenties 

In december zijn door de wijkteamleden ongeveer 80 attenties rondgebracht bij ouderen, 

mantelzorgers en anderen die aandacht verdienden. Dit jaar is gekozen voor een setje kaarsen, 

chocolade reepjes en leuk uitgevoerde kaasprikkertjes. De attenties werden weer positief ontvangen. 

 

Kerstpakketten 

In samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie te Maartensdijk en dit jaar ook de PKN kerk uit 

Westbroek, zijn er dit jaar 47 kerstpakketten/attenties uitgedeeld. Het waren  zgn. grote pakketten, kleine 

pakketten of attenties.  Deze werden uitgedeeld aan gezinnen die slecht rond kunnen komen en wel iets 

extra’s kunnen gebruiken. 

 

Kerst-inn 

Op initiatief van onze kerk en de St. Maartenskerk was er op 2
e
 Kerstdag een kerst-inn in “De Mantel”, 

het gebouw naast de Maartenskerk. Van 10:30 tot 13:00 uur kon iedereen die tijdens de lange kerstdagen 

eens anderen wilden ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie, een hapje, drankje, kopje soep en 

een broodje met anderen praten in een huiselijke sfeer. Dat er ongeveer 30 personen een bezoek hebben 

gebracht wil zeggen dat de behoefte aan zo’n bijeenkomst er was.  

 

Volkskerstzang 

Na afloop van de Volkskerstzang op 21 december in de Sint Maartenskerk in 

Maartensdijk is het blad Open Deur uitgereikt aan de aanwezigen. 

 

Inzameling gebruikte postzegels, kaarten en mobiele telefoons 

In beide kerkgebouwen staat een bus waar postzegels, kaarten en  niet meer gebruikte mobiele 

telefoons in gedeponeerd kunnen worden. Een van onze werkgroepleden zorgt voor 

verzending ervan naar een landelijk adres. 

De opbrengst in 2015 is totaal € 23.996,-. De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens 

van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van Kerk in Actie. Zo kan Li 

uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in 

Papoea.  

 

Voedselbank 

In beide kerkgebouwen staat een doos waarin eenieder 

producten kan doen voor de Voedselbank de Bilt. Één van de 

diakenen draagt er dan zorg voor dat deze ook daadwerkelijk bij 

de voedselbank terecht komen.  
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Allereerst de financiële cijfers van de Zending  over 2015 

         
   

         
   

Balans per 31 december 2015 

       

         
   

 

31-dec-
2015 

31-dec-
2014   

   

31-dec-
2015 

31-dec-
2014    

Activa 

  
  Passiva  

    
   

   
  

     
   

ING 
NL40INGB0000633292  € 2.649,49   2.518,64    Nog te betalen bedragen   € -    101,30    
Nog te ontvangen bedragen Reserve 

  
 2.649,49   2.417,34  

   
  

    
  

   

 

 € 2.649,49   2.518,64    
   

 € 2.649,49   2.518,64  
   

   
  

     
   

   
  

     
   

   
  

     
   

Rekening van baten en lasten over 2015 

      

   
  

     
   

Baten: 

  
  Lasten: 

    
   

 

2015 2014   
   

2015 2014 
   

   
  Afdracht Kerkinactie 

 
 € 8.000,00   € 8.000,00  

   

Vrijwillige bijdragen 
 

€10.996,50   € 9.787,10    Afdracht Collecten  
 

 € 554,01   € 573,26     

Collecten  € 554,01   € 674,56    
    

  
   

Ontvangen tbv         
Kerkbalans                                                            € - 350,00     € -   55,00   GIFTEN: 

    
   

Saldo (negatief)    € 1.726,19    Edukans 
  

 € 250,00   € 250,00  
   

  
    Sr.Waridi 

  
 € 250,00   € -    

   

   
  St. ORA 

  
 € 250,00   € 250,00  

   

   
  St. Light for the world ned     € -     € 250,00  

   

   
  Kerk in Actie extra gift dec.      € -     € 250,00  

   

   
  Kerk in Actie Noodhulp 

 
 € 1.250,00   € 1.000,00  

   

   
  Ebolaramp Kerk in Actie 

 
 € -     € 1.000,00  

   

   
  Noodhul Zuid-Sudan 

 
 € -     € 250,00  

   

   
  Kerk in Actie  

  
 € 101,30  

   

   
  Leprazending 

 
 € 250,00  

 
   

   
  Epafrans 

  
 € 250,00  

 
   

   
  Open Deur, kerstnummers   € 132,95   € 146,95  

   

   
  Kosten Postbank                                                                                                        

 
       € 131,40      € 116,34  

   
  Doorgestort tbv Kerkbalans  

 
 € 350,00   € 55,00  

   

   
  Saldo (positief)  € 232,15 

  

 

 
€11.900,51  

 
€12.242,85    

   

 
€11.900,51  

 
€12.242,85     
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En hieronder de financiële cijfers van de Diaconie  over 2015 
 

DIACONIE  en  ZENDNG VAN DE PROTESTANTSE KERK  Maartensdijk/ Hollandsche Rading 

BATEN  2015   LASTEN  2015 
 ********************   ***********   **************   *********** 

COLLECTEN VOOR EIGEN DIAKONIE 1536,39   AFDRACHT COLLECTEN   

     van derden    

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN DIACONIE 595,00   provinciaal/landelijk 756,42   

     wereldwijd 768,08  

     zending   

OVERIGE    COLLECTEN     
(incl.girobijdragen) 

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

1524,50 

via derden          

provinciaal  /  landelijk 756,42     AFDRACHT PROJEKTEN  

wereldwijd 768,08     vastenprojekt 633,86   

      adventsprojekt 1073,94   

  ---------- 1524,50   noodhulp 517,20  

     project Bangladesh 1927,83  

INGELASTE DOELCOLLECTEN 
/PROJECTEN 

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

4152,83 

collecteopbrengst 417,20        

bijdragen per bank 100,00    GIFTEN/ DONATIES/   

  ---------- 517,20      LIDMAATSCHAPPEN   

     plaatselijk/kerstattenties 1781,21  

VASTENPROJEKT Begraafplaats    provinciaal/landelijk 1000,00   

 vastenpot 533,86     wereldwijd    

bijdragen per bank 100,00        

  ---------- 633,86     ---------------- 2781,21 

         

     PLAATSELIJKE   

ADVENTSPROJEKT   Moldavie         STEUNVERLENING  100,00 

adventspot 1023,94         

bijdrage per bank 50,00     QUOTA  590,87 

  ---------- 1073,94       

CHURCH OF BANGLADESH         

projectactiviteiten 1747,83        

bijdrage per bank 180,00    AVONDMAAL/AMNESTY/  

  ---------- 1927,83       

     kosten/bijdrage 27,00  

DIVIDEND Oikocredit   83,62      

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

27,00 

Bijdrage/giften t.b.v. kerstpakketten 800,00      

     DIV. KOSTEN Diaconie  286,99 

        

NEGATIEF SALDO     771,06      

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

  9463,40     9463,40 
         
         

 DIACONIE  en  ZENDING VAN DE PROTESTANTSE KERK  Maartensdijk/ Hollandsche Rading   

                                                               Balans per 31 december 
ACTIVA 2015 2014   PASSIVA 2015 2014 

beleggingen  Oikocredit 0,00 5540,82   nog te betalen bedragen 3660,60 4052,53 

Lening renteloos ( stille hulp )                      2500,00       

nog te ontvangen bedragen 454,40 652,35    0,00 0,00 

NL24 INGB 0000 351019 5832,50 3755,21   vermogen /  reserve 5126,30 5895,85 
  --------         ------------     ------------  -------------- 

                                                              8786,90                    9948,38                                                                                               8786,90          9948,38 

 


