
Diaconie PGB, jaarrekening 2018 
 

De jaarrekening 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Breda is door het College 

van Diakenen behandeld en besproken in de Kleine Kerkenraad. De jaarrekening zal nog worden 

gecontroleerd door de controlecommissie ingesteld door de kerkenraad en wordt nu ter inzage 

gelegd voor alle gemeenteleden.  

 

Voor 2018 was een tekort begroot van € 6.819. Het jaar 2018 werd echter afgesloten met een 

overschot van € 6.819. We hadden begroot dat we ongeveer € 46.000 aan inkomsten zouden 

ontvangen. Dat is in werkelijkheid ruim € 81.000 geworden ofwel zo’n € 35.000 meer. In 2018 werd 

een legaat van € 18.000 ontvangen, waarvan € 13.000 ter besteding door de Diaconie en € 5.000 

specifiek bestemd voor de Diaconale Taakgroep Breda/Wismar/Arad. Deze taakgroep ontving 

bovendien ook nog een eenmalige gift van € 9.000. Verder leverden de collecten en 

geldwervingsacties meer op dan begroot en ook de beleggingen leverden meer inkomsten op dan 

begroot. 

 

Aangezien al vroeg in het jaar duidelijk was dat er in 2018 meer te besteden was dan voorzien en er 

nog altijd veel nood is waarbij onze steun wordt gevraagd is besloten het uitgavenniveau te 

verhogen. Dit heeft ertoe geleid dat € 31.000 meer is uitgegeven dan begroot.  

Uiteraard ging het gewone werk door, maar daarnaast hebben we meer verzoeken om steun 

gehonoreerd en zijn we actief op zoek gegaan naar organisaties die, die steun nodig hebben. 

We steunden al lokale organisaties als Annahuis, Voedselbank en HIBO (Hulp In Bijzondere 

Omstandigheden). Nieuw was onze steun voor het werk van het Mondiaal Centrum en Breda-

Steungezin.nl. Verder hebben we in 2018 een gift van € 10.000 aan de Voedselbank gegeven als 

bijdrage in de aanschaf van een koelwagen. Ook bieden we in voorkomende gevallen individuele 

steun en aan het eind van het jaar krijgen velen die tegen het bestaansminimum aan zitten een 

extraatje in de vorm van bonnen ter besteding bij een bekende supermarktketen.  

Wereldwijd werk betreft vooral het werk van de beide diaconale taakgroepen. De ZWO-groep 

(Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een nieuw project gestart voor het 

aanleggen van waterputten op de Filippijnen. De contactgroep Breda/Wismar/Arad heeft weer een 

vracht met hulpgoederen naar Roemenië gezonden en dit jaar was de zomerontmoeting van de drie 

gemeenten in Nederland. De diaconie zelf heeft bij een aantal collecten, voor noodhulp bij rampen 

onder andere op Lombok, Sulawesie en hulp aan de Roghinya, de opbrengst aangevuld of 

verdubbeld.  

 

De Diaconie dankt alle gulle gevers die dit werk mogelijk hebben gemaakt en gedenkt in 

dankbaarheid de schenkster van het legaat. De volledige jaarrekening kan worden ingezien bij de 

penningmeester van het College van Diakenen, bereikbaar via leongeschiere@planet.nl of 06-

52420958. Eventuele bezwaren tegen de jaarrekening kunnen tot en met 30 april ingediend worden 

bij de scriba van de Kerkenraad. Indien geen bezwaren worden ingediend zal de jaarrekening 2018 

worden behandeld, en naar wij hopen worden goedgekeurd, in de vergadering van de kerkenraad in 

mei.   

 

Leon Geschiere, Penningmeester College van Diakenen 
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