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Toelichting jaarrekening 2021 van de Diaconie Kandelaarkerk te Heemse 

 

Inleiding 

Hierbij bieden wij u de cijfers van de diaconie over het jaar 2021 en de begroting voor het jaar 2022 aan. Het 

afgelopen jaar mochten wij met uw bijdragen financiële hulp en ondersteuning bieden aan onze naasten, die dit 

nodig hadden. Dit gebeurde zowel binnen de eigen kerkelijke gemeente als (ver) daarbuiten. Veel financiële 

middelen zijn gegaan naar organisaties die zich inzetten voor hulp aan onze (verre) naaste. Mensen die getroffen 

zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld en dan vaak moeten leven onder uitzichtloze en moeilijke 

omstandigheden. Zij mogen ervaren dat er organisaties zijn die helpen om de levenssituatie een stukje dragelijker 

te maken. Wij vragen of de Here dit werk wil zegenen en ons wil stimuleren, een ieder naar vermogen, hieraan 

een steentje bij te dragen.   

 

Resultaat 2021 

De diaconie heeft het jaar 2021 afgesloten met een overschot van € 1.231,--.  Vooral de fors hogere bedragen van 

de ontvangen giften (bijna € 5.300,-- meer ten opzichte van de begroting) droeg bij aan dit positieve financiële 

resultaat. Onderstaand geven wij een toelichting op de meest in het oog springende posten. 

 

Collecten  

De opbrengsten van de collecten over 2021 (regulier en avondmaal) bedroegen totaal € 24.654,--. Dankzij extra 

toegewezen collecten door de CBB komen deze opbrengsten € 1.154,-- hoger uit dan was begroot. Totaal heeft de 

CBB 3 extra collecten toegewezen aan de diaconie.  De opbrengt van 2 van deze extra collecten zijn toegevoegd 

aan de reguliere collecten. De 3e toegekende collecte is door de diaconie bestemd voor Red een Kind. Deze 

collecte, die door een anonieme gever is verdubbeld, is apart verantwoord.  

 

Voor 2022 is in overleg met de CBB het aantal collecten vastgesteld op 14 reguliere collecten en 

6 avondmaalcollecten.  

 

Biddagcollecte 

De biddagcollecte heeft € 1.174,-- opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt aan Stichting Gevangenenzorg.  

 

Dankdagcollecte 

De opbrengst van de dankdagcollecte bedroeg € 8.586,--. Dit bedrag is overgemaakt aan resp. Dorcas 

voedselactie 2021 (€ 2.920,80), Tear Fund noodhulp Haïti (€ 2.920,80) en Stichting Red een Kind (€ 2.744,63).   

 

Collecte Red een Kind 

De collecte op zondag 19 december 2021 is door de diaconie bestemd voor Stichting Red een Kind. Deze collecte 

heeft een bedrag van € 4.942,-- opgebracht. Van dit bedrag is € 1.165,60 opgehaald tijdens de Focus sing-in. De 

totale opbrengst van de collecte is verdubbeld door een anonieme gever.  

 

Ondersteuning gemeenteleden 

De ondersteuning aan gemeenteleden bedroeg in 2021 totaal  € 10.592,--. Dit bedrag is € 4.092,-- hoger ten 

opzichte van het begrote bedrag van € 6.500,--. Mede dankzij de extra inkomsten kan deze overschrijding worden 

opgevangen binnen het totaal van de begroting. Hierdoor hoefde er geen beroep te worden gedaan op de 

bestemmingsreserve ondersteuning. 
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Goede doelen 

Verschillende organisaties, die zich inzetten voor onze (verre) naasten die op hulp van derden zijn aangewezen, 

hebben een bijdrage van de diaconie ontvangen. Totaal is in 2021 een bedrag van € 12.650,-- overgemaakt. Ten 

opzichte van de begroting is  € 3.650,--- extra overgemaakt aan organisaties, die zich inzetten voor onze 

hulpbehoevende naaste.  

 

Resultaatbestemming 2021 

Het positieve resultaat over 2021 bedraagt € 1.231,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 

 

Nog te ontvangen bedragen per 31 december 2021 

Dit bedrag heeft betrekking op storting van collecten 2021 door de kerk ad € 2.232,-- en overige collectebaten ad 

€ 44,--, die in januari 2022 zijn bijgeschreven op de rekening van de diaconie. 

 

Eigen Vermogen 

Het Eigen Vermogen per 31 december 2021 is ten opzichte van 2020 met € 1.231,-- toegenomen. Het Eigen 

Vermogen van de diaconie voldoet aan de aanbevolen buffer van het Diaconaal Steunpunt. 

 

Verloop Eigen Vermogen       

Saldo per 31 december 2020         €    43.477  

      

Bij:  Toevoeging positief resultaat 2021  €    1.231    

      

Saldo per 31 december 2021           €    44.708 

 

 

Verloop bestemmingsreserve Erfenis zr. G. Prins-Steen       

Saldo per 31 december 2020           €     11.401  

      

Af:     

- Bijdrage rolstoelbus  €    1.000     

- Ondersteuning project Gambia  -        750    

- Ondersteuning Stichting Puur Poelenburg  -        750       

     

     

Saldo per 31 december 2021      €       8.901  

 

 

Nog te betalen bedragen per 31 december 2021 

- Afdracht collecten  € 5.047,-- 

- Attenties gemeenteleden -    157,--    

  Totaal    €  5.204,-- 


