


Begroting 2022

Toelichting bij de begroting over 2022
van de Diaconie en ZWO van de 
Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel.

De huidige corona crisis duurt nu ruim anderhalf jaar. Ten tijde van het 
opmaken van deze begroting heeft het aantal besmettingen in Nederland het hoogste niveau 
bereikt sinds het begin van de pandemie. 
Mogelijk hebben we nog langere tijd met afgeschaald kerkbezoek en andere beperkingen te 
maken.
Het is daarom lastig om ook voor 2022 in te schatten wat voor de Diaconie en ZWO de 
financiële uitkomsten zullen zijn.
Op basis van de gegevens die bij het samenstellen van deze begroting ter beschikking staan,
laten de opbrengsten bij de ZWO over 2021 een positief beeld zien ten opzichte van voorgaande 
jaren. respectievelijk de verwachtingen.
Daarentegen lijken de inkomsten bij de Diaconie over 2021 enigszins achter te blijven in 
vergelijking met 2020.

Het financiële beleid van de Diaconie is er in principe op gericht om jaarlijks uit te geven wat in 
dat jaar aan inkomsten binnenkomt. De begroting over 2022 laat daarom geen exploitatie-
resultaat zien.

Met betrekking tot het werk van de diaconie over de grenzen heen, worden de door de ZWO-
commissie ontvangen collecte- en projectgelden in zijn geheel doorgestort naar de daartoe 
bestemde doelen, veelal gekoppeld aan Kerk in Actie.

Ten behoeve van onverwachte uitgaven, met name de mogelijkheid tot het verstrekken van 
renteloze (nood)leningen en/of giften is het aanhouden van een buffer gewenst. Eind 2020
bedroeg het eigen vermogen van de Diaconie € 9.465,-.  

Het delen van o.a. materiële noden met de kwetsbaren in de samenleving is één van de 
diaconale opdrachten. In de afgelopen jaren is er gekozen voor een accent op lokaal diaconaal 
werk met onder andere ondersteuning van de Voedsel- en Kledingbanken, de Stichting ‘Zuidplas 
Helpt’ en de lokale Stichting Vluchtelingenwerk.
Met de diaconie van de plaatselijke rooms-katholieke St. Joseph parochie vindt voor wat betreft 
voedselbankacties al een goede samenwerking plaats.
De beperkte middelen die ons ter beschikking staan betekenen echter dat er ook in financiële 
zin keuzes gemaakt zullen moeten worden. Wel zien we de laatste jaren een toenemende 
bereidheid in de gemeente om een (financiële) bijdrage te leveren voor specifieke/incidentele
acties o.a. ten behoeve van hiervoor genoemd lokaal diaconaal werk.

De afgelopen jaren zijn we op de goede weg om de diaconie lokaal nog meer zichtbaarheid te 
geven. De Diaconie wil dit beleid binnen de huidige mogelijkheden graag zo veel als mogelijk 
voortzetten.
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