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De Protestantse gemeente te Elburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit
in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die
geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1
van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website
van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de
Protestantse gemeente te Elburg.
Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 32 leden, die
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale
aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste vijf
leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de
vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

College van Diakenen
In aanvulling op het hiervoor beschrevene is het College van Diakenen verantwoordelijk voor
het beheer van de financiële middelen van diaconale aangelegenheden. Dit onder de
eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad in zijn geheel.
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Elburg, Ichthuskerk als onderdeel
van de Protestantse Kerk in Nederland valt ook onder de groepsbeschikking ANBI die de
belastingdienst heeft afgegeven.
Hierna volgen twee aparte detail paragrafen inzake het college van diakenen.
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Staat van baten en lasten

BELEIDSPLAN
2015-2019 College van Diakenen – Protestantse Gemeente Elburg, Ichthuskerk
De diaconie brengt de dienende taak van de kerk tot uitdrukking. Dit dienen doet zij op drie
manieren:
Dienst aan God
De diakenen hebben enkele specifieke taken in de kerkdienst, zoals het collecteren en het
verzorgen van het Avondmaal. Tijdens de 40-dagentijd en de zondagen van werelddiaconaat
levert de diaconie ook regelmatig een actieve bijdrage. Maar de diaconie verzorgt ook de
KerkWebradio en het vervoer naar de kerk voor mensen die geen eigen vervoer hebben.
Voor de jaren 2015-2019 heeft de diaconie als speerpunten benoemd:
 Jongeren betrekken bij collectes
 Communicatie over het werk van de diaconie binnen de kerk, door middel van:
o Zondagsbrief en Ichthus (taak van de voorzitter)
o Catechesegroepen
o V&T / avondbijeenkomsten over een diaconaal thema
Dienst aan onze medemens
De diaconie coördineert en stimuleert het omzien van de kerk(leden) naar onze
medemens.
Enerzijds gaat het om de medemens verder weg: door het houden van collectes voor
diaconale doelen steunen wij organisaties die zich in Nederland of in het buitenland
inzetten voor mensen die hulp nodig hebben.
Anderzijds gaat het ook om de medemens dichterbij: een bloemetje, dagboekje of ander
‘kleinigheidje’ voor de zieken en ouderen in onze gemeente of het bieden van (financiële)
hulp voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit vraagt om open ogen en
oren van zowel diakenen als gemeenteleden.

Voor de jaren 2015-2019 heeft de diaconie als speerpunten benoemd:
 Structureel steunen van lokale doelen:
o Het Baken
o Voedselbank Elburg
o SchuldHulpMaatje
o EBC
o AIDFI (Auke Idzenga)
o ZorgSaam Elburg
 Jongeren betrekken bij acties of vrijwilligerswerk bij diaconale doelen
 Opzetten van een talentenbank
Dienst aan de schepping
Als diaconie proberen we ook oog te hebben voor de wereld waarin wij leven. Dit doen wij
door vanuit het thema ‘duurzaamheid’ te kijken hoe wij als kerk, maar ook als individuele
kerkmensen, beter kunnen zorgen voor de wereld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het
schenken van fair trade koffie, het gebruiken van groene energie of het ondersteunen van
duurzaamheidsprojecten.
Voor de jaren 2015-2019 heeft de diaconie als speerpunten benoemd:
 Aandacht besteden voor het thema duurzaamheid, onder andere door het
organiseren van een Michacursus (gewoon of Micha Young) en deelname aan de
Michazondag (voorbereid met deelnemers aan de Michacursus)
 Structurele steun voor de WereldWinkel
 Communicatie over duurzaamheidsthema’s (bijvoorbeeld door een duurzame ‘wist je
dat’ of feit-of-fabel rubriek in de Ichthus)
 Aandacht blijven vragen voor beleid rond duurzaamheid in relatie tot het
kerkgebouw
 Aanvragen van het label ‘Groene Kerk’
Samenwerking
De diaconie werkt samen met verschillende partijen.
Wij zijn lid van het Diaconaal Platform. Hierin zijn verschillende diaconieën uit Elburg
vertegenwoordigd. In dit platform proberen we zoveel mogelijk te kijken hoe we zoveel
mogelijk gezamenlijk invulling kunnen geven aan onze diaconale taak.
Ook onderhouden wij als diaconie op diverse manieren contact met enkele organisaties
binnen Elburg: Het Baken (De Voord), het EBC, de Voedselbank, de Wereldwinkel,
SchuldHulpMaatje, ZorgSaam Elburg en Stichting Vluchtelingenwerk zijn hier voorbeelden
van.
Naast bovengenoemde speerpunten heeft de diaconie voor de jaren 2015-2019 ook nog
enkele meer overkoepelende speerpunten:
 Communicatie over het werk van de diaconie naar buiten, door middel van:
o Website van de kerk
o Huis-aan-huis
o Kabelkrant
o Facebook/Twitter
o Info-borden langs de weg

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Inkomsten:
Omschrijving

Begroting
2018

Begroting
2017

Realisatie 2017

Ontvangen Rente
Bijdrage levend Geld
Door te sturen collectes

25
8.250
20.500

150
8.950
18.000

16
8.419
22.080

Totaal inkomsten

28.775

27.100

30.515

Uitgaven:
Omschrijving

Begroting
2018

Begroting
2017

Realisatie 2017

Kosten kerkdiensten
Diaconaal quotum
Beheer en administratie
Bankkosten
Plaatselijk Diaconaal werk
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd

1.750
1.200
300
250
4.675
6.550
15.050

1.750
1.200
300
250
5.500
6.550
13.050

1.621
1.186
105
263
3.832
6.907
15.363

Totaal uitgaven

29.775

28.600

29.277

Saldo inkomsten en uitgaven

-1.000

-1500

+1238

