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1 Algemene gegevens
Organisatie
Aantal wijkgemeenten 6
Aantal begraafplaatsen 0
Aantal annexe stichtingen 0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Predikanten - bezetting in aantallen
Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden 6
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht 0
Totaal aantal predikanten 6

Predikanten - bezetting in FTE
Bezetting predikanten fulltime in FTE 5
Bezetting predikanten parttime in FTE 0,90
Totaal bezetting predikanten in FTE 5,90
Waarvan vacatures in FTE 0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE 0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE 0,00

Kerkelijk werkers
Aantal kerkelijk werkers 4
Bezetting kerkelijk werkers in FTE 1,00
Waarvan vacatures in FTE 0,00

Personeel
Overige betaalde medewerkers
Aantal overige betaalde medewerkers 3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 3,00

Ouderlingen
(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 0
Waarvan vacatures 0

College van kerkrentmeesters
Ouderlingen-kerkrentmeester
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 0
Waarvan vacatures 0

Kerkrentmeesters
Aantal kerkrentmeesters 0
Waarvan vacatures 0
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College van diakenen
Diakenen
Aantal diakenen 40
Waarvan vacatures 0

Diaconale rentmeesters
Aantal diaconale rentmeesters 0
Waarvan vacatures 0

Leden
Aantal belijdende leden 4.799
Aantal doopleden 5.599
Totaal aantal leden 10.398

Pastorale eenheden
Aantal pastorale eenheden 7.597

ANBI-pagina www.pknzwolle.nl/diaconie/over-disconie/
anbi/
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2 Verslag van het college van diakenen
1 Voorwoord bij het Jaarverslag 2021 Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle

1.1 Inleiding

Het jaar 2021 is ook diaconaal een (te) rustig jaar geweest. Veel kon geen doorgang vinden en
vaak raakte de fut eruit. Projecten werden afgeblazen, bijeenkomsten gingen niet door, mensen
raakten onverwacht en ongedacht zonder werk, mensen werden erg ziek of nog erger.

Veel diaconaal werk kon niet doorgaan. Zo werd de zondagmiddagopvang voor dak- en thuislozen
opgeschort en konden de koffiemorgens op de Pierik geen doorgang vinden. De Stadsdialoog
Zwolle-armoedevrij ging digitaal, veel vergaderingen en bijeenkomsten werden afgezegd of gingen
digitaal.

Het verslag ziet er wat anders uit dan in voorgaande jaren. We willen niet alleen aandacht geven
aan de diaconale activiteiten in Zwolle, maar ook bredere diaconale ontwikkelingen aanstippen.

1.2 Algemeen

De gemeente van Christus is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door:

• het verlenen en stimuleren van onderling dienstbetoon;
• het verlenen van hulp en ondersteuning aan wie dat nodig hebben;
• het deelnemen in het werk om het algemeen maatschappelijk welzijn te bevorderen;
• het signaleren van situaties in de samenleving waarin mensen niet verder kunnen met

hun leven;
• het scheppen van rechtvaardige verhoudingen;
• het bevorderen van de zorg en het behoud van de schepping.

Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar directe omgeving als de
diaconale opdracht wereldwijd. Diaconaat als dienst van de kerk aan de wereld, veraf of dichtbij,
speelt zich steeds af op het snijvlak van kerk en samenleving. Dit krijgt in het bijzonder gestalte
door present te zijn voor mensen die in de knel zitten of voor mensen op te komen die dat zelf niet
kunnen, zowel binnen als buiten de kerk.

Diaconaat in de wijkgemeente en diaconaat op stedelijk niveau lopen op een aantal terreinen
parallel en op een aantal andere terreinen uiteen.

Waar diaconale werkzaamheden van wijkpastoraat en stedelijk diaconaal pastoraat niet
samenvallen, zijn open contacten nodig. Dat wil zeggen elkaar informeren, ondersteunen en
initiatieven verbinden om op die wijze zo veel mogelijk de mensen tot hun recht te laten komen.

Het toenemend aantal mensen dat in de knel zit of in de kou staat (soms letterlijk), sociaal en/of
psychisch, is een problematiek die zich in alle wijken voordoet. Financiële problemen zijn daarbij
niet op zichzelf staand. Vaak is er sprake van gelaagde of gestapelde problematiek. De Diaconie
kan tussen mensen en groepen optreden als verbindende factor. In de praktijk krijgt de Diaconie
deze rol als vanzelfsprekend toebedeeld. De Diaconie is een organisatie die niet haar eigen belang
dient, maar dat van de ander. De Diaconie heeft geen enkel subsidie- of eigenbelang en kan
daarom een eigen rol in het sociaal domein vervullen met als motto ‘het belang van de Diaconie is
het belang van de ander’.
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Met de groei van de stad en met meer op individuele verantwoordelijkheid van de burger gerichte
landelijke wet- en regelgeving, neemt hun aantal alleen toe. Steeds meer mensen kunnen deze
verantwoordelijkheid niet (meer) dragen en de ontwikkelingen niet bijbenen.

Jarenlang was in de hulpverlening ‘mensen in hun kracht zetten’ het adagium. Onderzoek heeft
uitgewezen dat het niet altijd zo werkt. Vaak zijn mensen murw en interesseert het ze niet
meer. Ze moeten eerst op krachten komen voordat ze in hun kracht worden gezet en ze hun
veranwoordelikheid voor de eigen situatie kunnen nemen. Niet iedere burger heeft de kracht en
mogelijkheden om te participeren. Er zijn er die in de wet- en regelgeving verstrikt zijn geraakt. Ten
gevolge van overheidsbeleid zijn er mensen die niet kunnen deelnemen aan de samenleving. In
meerdere gevallen melden zij zich bij de Diaconie. Binnen de kerk is het de taak van onder andere
de wijkdiaconie om ze op het spoor te komen en hun aandacht te geven en een begin van hulp te
bieden.

Voor het zoeken naar hulp of oplossingen voor de ernstigste gevallen wordt verwezen naar de
diaconaal consulent. Hij heeft een goed netwerk opgebouwd waarnaar hij kan verwijzen en daar
waar mogelijk kan hij direct hulp bieden of adviseren. Ook kan regelgeving of de uitwerking daarvan
gunstig worden beïnvloed.

Er zijn contacten met overheidsinstanties, zorginstellingen, sociale wijkteams, gemeentelijke
organisaties, politieke en andere lokale organisaties waar zorgverlening en activiteiten worden
opgezet of waar beslissingen over mensen worden genomen en waar diaconale taken in kunnen
samengaan.

Dit laatste is ook van belang voor diaconale taken buiten de kerk.

1.3 Diaconie in de wijken

Waar staan we als Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle voor?

In 2020 heeft het moderamen een aantal brainstormsessies gehouden over de volgende vragen:

1. Waar staan we als Diaconie voor?
2. Welke organisaties willen we als Diaconie ondersteunen en welke criteria hanteren we

hiervoor?
3. Wat is het beleid ten aanzien van financiële ondersteuningen van particulieren?
4. Hoe financieren we de punten 2 en 3?
5. Hoe gaat de Diaconie om met haar vermogen?

Dit heeft geresulteerd in een notitie die in 2021 aan het College van de Diakenen en de
wijkdiaconieën ter bespreking is aangeboden.

Parallel hieraan is de notitie getiteld ‘Betrokkenheid en distantie’ geschreven met het oog op
een effectieve hulpverlening aan gemeenteleden die om wat voor reden dan ook in de financiële
problemen zijn gekomen, over onvoldoende eigen middelen beschikken en hiervoor een beroep
doen op de Diaconie. In de notitie wordt overzichtelijk gemaakt waarvoor een bijdrage van de
Diaconie is bedoeld, de criteria die hiervoor worden gehanteerd en het concrete beleid. Ook biedt
de notitie handvatten voor diakenen bij het omgaan met aanvragen voor een financiële bijdrage.
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Verder is deze notitie bedoeld als instructie en kennisoverdracht van de diaconaal consulent van
de Protestantse Gemeente Zwolle. In de loop van de jaren is hierover de nodige kennis vergaard.
In deze notitie wil de Diaconie deze kennis en ervaring delen en het beleid hiervoor vastleggen.

Beide notities zijn in drie sessies in het College van Diakenen besproken. De wijken hebben twee
keer de gelegenheid gehad op de notities te reageren. Dit is in een aantal gevallen ook gebeurd.
Hun reacties zijn in beide notities verwerkt, waardoor de inhoud breed wordt gedragen. De notities
zijn vastgesteld in de vergadering van het College van Diakenen van 29 september 2021 en
worden in 2022 beleid.

Zorgpunten

Er bestaan twee vacatures in het Moderamen van het College van Diakenen die lastig zijn in te
vullen: penningmeester en tweede secretaris. Het vervullen hiervan is wel nadrukkelijk een punt
van zorg en aandacht. Er is met meerdere mensen gesproken, maar tot op heden zijn er geen
geschikte kandidaten gevonden.

Collecten

De collecten van het Heilig Avondmaal hebben een diaconaal doel. De opbrengsten (maximaal vier
avondmaalscollecten per jaar) worden met 50% aangevuld uit de centrale middelen. Daarnaast
hebben wijkdiaconieën de mogelijkheid om eigen collectebestemmingen vast te stellen. Hierbij
valt onder andere te denken aan de collecten voor een door de wijkdiaconie vast te stellen doel.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om één keer per jaar een diaconale collecte te bestemmen bij
een bijzondere activiteit.

Beleidsplan 2017 – 2022

Door het schrijven van werkplannen wordt concreet invulling gegeven aan het beleidsplan
2017-2022, getiteld ‘Kerk aan de winkel’. In 2022 wordt begonnen met het schrijven van een nieuw
beleidsplan voor de periode 2023 – 2028.

Nieuwe website

In 2021 is aan de nieuwe website van de Diaconie verder vorm en inhoud gegeven. Oud-voorzitter
Erik Bovekerk vervult met verve de functie van webmaster. Door zijn inzet blijft de website up-to-
date. Zie verder pknzwolle.nl/diaconie.

Financiële administratie

In 2021 heeft het administrateurs-duo Jan Vastenavond en Wim van der Stouwe zorggedragen
voor de financiële administratie. Punctueel en met inzet hebben zij de puntjes op de i gezet van de
cijfers van de Diaconie. Veel dank voor hun betrokkenheid.

Kerstattenties en kerstpakketten

Een van de algemene wijktaken is het verzorgen van kerstattenties en kerstpakketten. De
kerstattenties zijn een kleine attentie voor gemeenteleden als blijk van aandacht van de kerk.
Meer en meer wijken laten een specifieke leeftijdsgrens los en richten zich op degenen die extra
aandacht nodig hebben en verdienen. Dit zijn niet altijd ouderen. Er is dus meer sprake van
diaconaat op maat.
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Zwolle is de stad in Nederland met het hoogste percentage actieve vrijwilligers, maar de uitvoering
van het vrijwilligerswerk is niet altijd even effectief. Het walmt in Zwolle van de barmhartigheid,
maar samenwerking met een positief effect op de doelgroep staat niet altijd voorop of op het
netvlies.

Met het oog hierop bestaat de werkgroep ‘Zwolle deelt’. Hierin werken organisaties samen die
zich richten op kerstpakketten, zomerpakketten, Sinterklaasacties en vakanties voor minima. Deze
items zijn verdeeld onder vier verschillende organisaties. Het Diaconaal Platform Zwolle is
bijvoorbeeld belast met de vakanties voor minima. Door een goede coördinatie en afstemming
worden vakanties eerlijk verdeeld.

De kerstpakketten voor de kerken worden verspreid via het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ). In
2021 hebben de verschillende diaconieën op meer dan 350 adressen een kerstpakket bezorgd.
Met een integrale aanpak komen ook mensen in beeld die in het verleden geen pakket ontvingen,
maar dit wel erg goed kunnen gebruiken. Voor een gezamenlijke aanpak van de Sinterklaasacties
bestaat de Stichting Kind in Beeld.

Oost-Europa en ZWO-commissies

Er wordt aan de Oost-Europacommissies geen bijdrage verstrekt in de exploitatie, maar alleen
bijgedragen aan specifieke projecten die aan bepaalde criteria voldoen. De commissies kunnen
gezamenlijk of afzonderlijk een project indienen. Er is geconstateerd dat de huidige projecten
worden geconsolideerd en bestaande projecten worden onderhouden. Er worden nauwelijks
nieuwe initiatieven opgestart. Door vergrijzing en minder bemensing is er vaak geen geld en tijd
voor nieuwe projecten. Ook zijn de activiteiten van de commissies door de corona op een lager
pitje komen te staan.

1.4 Diaconie in de stad

Diaconaat in coronatijd

Aan het begin van de coronapandemie, in maart 2020, ontstond er een nieuw elan. Mensen wisten
weer voor elkaar te zorgen, mensen in de zorg kregen applaus.

In 2021 lijkt dit nieuwe elan te zijn weggelekt en te zijn omgeslagen in ontevredenheid en het
niet kunnen accepteren dat om de volksgezondheid dingen even niet konden. Mensen die het
financieel moeilijk hadden raakten uit beeld. Dit heeft de Commissie Gezamenlijke Kerken (het
kerkelijk noodfonds) gemerkt. Het aantal aanvragen is in 2021 gehalveerd. Deze trend is ook
waarneembaar bij het Noodfonds Zwolle en andere hulpverleende instellingen zoals het Sociaal
Wijkteam en Sociaal Raadslieden. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom deze mensen die hulp
nodig hadden zich niet melden.

Vakanties voor minima

Er zijn inmiddels zeven organisaties in Zwolle die vakantieweken organiseren voor mensen die
om financiële redenen zich geen vakantie kunnen permitteren. Door een goede samenwerking
worden dubbele boekingen voorkomen, waardoor meerdere alleengaanden en gezinnen van deze
voorziening gebruik kunnen maken.

Daar waar nodig vindt er onderlinge verwijzing plaats. Zo wordt de beschikbare hulp doeltreffend
ingezet.
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Ondanks corona kon later in de zomer toch nog een aantal vakanties voor minima worden
gerealiseerd. De werkgroep ‘Prettige vakantie!?’ organiseert vakanties op Ameland. De Diaconie
van Ameland stelt een goed geoutilleerde stacaravan hiervoor beschikbaar. De werkgroep in
Zwolle, waaraan de Diaconie zeer ruim bijdraagt, zorgt voor de selectie van de deelnemers en voor
een bijdrage in de reiskosten en zakgeld. In 2021 konden ondanks de coronamaatregelen nog 19
vakantieweken worden georganiseerd voor 29 volwassenen en 25 kinderen.

Individuele ondersteuning

De individuele hulpverlening valt in twee stromen uiteen. De eerste bestaat uit de mensen uit de
Protestantse Gemeente Zwolle die om wat voor reden dan ook bepaalde kosten zelf niet kunnen
dragen. Zij worden geholpen en in enkele gevallen begeleid door een diaken uit hun wijkgemeente.

Daarnaast wordt er ook voor niet-kerkleden om hulp gevraagd, dit is de tweede stroom. Deze
verzoeken komen voornamelijk van organisaties als Stichting Voor Elkaar Zwolle
(SchuldHulpMaatje), Sociale Wijkteams en Sociaal Raadslieden. Deze verzoeken worden door
de Commissie Gezamenlijke Kerken afgehandeld. Echter, is betrokkene lid van een kerk- of
geloofsgemeenschap, dan wordt de aanvraag behandeld door het desbetreffende genootschap.
De zorg van kerkleden is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de eigen kerk. Zo niet,
dan neemt de Commissie het verzoek in behandeling.

De Commissie Gezamenlijke Kerken bestaat uit de diaconieën van de Christelijk Gereformeerde
Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zwolle-Berkum, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zwolle-
Centrum (Plantagekerk), Protestantse Gemeente ‘De Hoofdhof’ te Berkum, Protestantse
Gemeente Zwolle en de Parochiële Caritasinstelling. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Zwolle-
West en -Zuid dragen wel bij aan de commissie, maar ambiëren geen actief lidmaatschap. De
commissie heeft in 2021 63 verzoeken ontvangen, waarvan er 46 zijn gehonoreerd. In totaal
heeft de commissie in 2021 een bedrag van € 8.910 besteed, waarvan de Diaconie Protestantse
Gemeente Zwolle € 1.814 voor haar rekening nam.

Er is een toename in de complexiteit van de aanvragen en de achterliggende problematiek. Tien
jaar geleden was een gevulde boodschappentas en een klop op de schouder nog voldoende, maar
dit is inmiddels een ver gepasseerd station. Ook wordt gemerkt dat mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt het steeds moeilijker krijgen als het gaat om vinden van werk en daarmee het
rondkrijgen van de financiële huishouding.

Het werk van de Commissie Gezamenlijke Kerken en het (gemeentelijke) Noodfonds Zwolle e.o.
is op elkaar afgestemd. Voor de hulpverleners is er zo duidelijkheid: zij weten wat er bij wie kan
worden aangevraagd. Beide organisaties willen complementair werken. Verder is er gewerkt aan
een gezamenlijke visie. Wel heeft ieder een eigen rol en functie. De commissie kan direct leefgeld
verstrekken en vervult een soort brandweerfunctie. Dit biedt voor de hulpverlening tijd om de vaak
kritieke situatie in kaart te brengen en naar een structurele oplossing te zoeken. De samenwerking
is efficiënt en werkt naar ieders tevredenheid.

Voor degenen die moeten rondkomen van een laag inkomen wordt het steeds lastiger om aan
hun betalingsverplichtingen te voldoen. Hogere energielasten, stijging van de huur, duurdere
boodschappen en dergelijke zijn een stapeling van verhogingen die voor mensen met een krappe
beurs niet meer zijn op te brengen. Kortom, aan het einde van hun geld houden ze een stukje
maand over (Loesje). Het totale gebrek aan perspectief neemt toe. Deze trend is ook in Zwolle
waarneembaar. Mensen raken in paniek of zijn murw en laten de boel maar op z’n beloop en vinden
het wel goed. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de situatie in 2022 beter wordt.
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Zwolle kende in 2020 6.300 huishoudens die tenminste 1 jaar een inkomen van maximaal 110%
van het sociaal minimum hadden. In 2017 bedroeg dit aantal 6.000. Zowel landelijk als in Zwolle
is een toename van het aantal huishoudens met een minimuminkomen waarneembaar. De
voornaamste groei vindt plaats in de categorieën eenpersoonshuishouden, in de leeftijd van 45 jaar
en ouder, met een niet-westerse achtergrond en met een inkomen uit een sociale voorziening.

In Zwolle wonen 26.500 kinderen, waarvan er bijna 2.100 in een minimumhuishouden wonen.
Relatief is dit 7,4%. Dit is lager dan het landelijke percentage. In heel Nederland is 8,5% van
de huishoudens een minimumhuishouden. Van deze kinderen woont 63% in een eenoudergezin.
Het aantal kinderen dat in minimumhuishoudens woont is het hoogst in de wijken Holtenbroek en
Diezerpoort.

Van alle Zwolse huishoudens behoort 5,9% tot de langdurige minima. Dit is de groep waarover de
meeste zorgen zijn. Bij hen is de rek er vaak uit. Ze beschikken door de langdurigheid niet meer
over reserves en perspectief op verbetering is er nauwelijks. Zij hebben zoals dat in vaktermen
heet een hoog risico op schulden. Het aantal Zwollenaren met problematische schulden neemt dan
ook ieder jaar toe.

Een andere ontwikkeling is dat er steeds meer mensen zijn die niet meer weten hoe het werkt in
de samenleving. Vaak hebben zij ook geen sociaal netwerk. Het gaat dan niet specifiek om het
wel of niet hebben van inkomen, maar om gewoon de weg niet meer weten in de kluwen van
regelingen en voorzieningen. Er is een duidelijke verschuiving waarneembaar van de ‘havenots’
naar de ‘cannots’. Dit heeft lang niet altijd te maken met armoede. Mensen voelen zich verweesd
in de digitale samenleving.

Uit onderzoeken blijkt dat 15% van de bevolking de brieven van overheid wel kan lezen, maar niet
begrijpt. Men heeft er geen enkel benul van wat er staat en wat wordt bedoeld. Uit mededelingen
van de gezamenlijke deurwaarders blijkt dat de helft van hun cliënten niet weet wat de strekking en
de gevolgen van de mededelingen zijn.

Daarbij speelt laaggeletterdheid ook een rol. Vooral de overheid maakt zich schuldig aan deze
complexiteit. Daarom heeft de gemeente Zwolle een ‘versimpelteam’ in het leven geroepen.

De Stadsdialoog Zwolle-armoedevrij van juni en november 2021 konden gelukkig (digitaal)
doorgang vinden.

Op 4 juni was er aan aantal workshops. Een ervan had als thema energiearmoede. Het overgaan
van Zwolse huishoudens naar andere bronnen van energie is de energietransitie. Hiervoor moeten
bewoners investeren in hun woning. Dit kost geld. Niet voor iedereen is het makkelijk om
warmtepompen of zonnepanelen aan te schaffen. Dit noemen we energiearmoede. De vraag hoe
energiearmoede ontstaat en hoe we inwoners kunnen helpen om deze armoede terug te dringen
stond centraal.

Ook was er aandacht voor de verbinding tussen informele en formele hulp. Hoe werken beide goed
samen? Hierbij is één ding zeker: ze hebben elkaar nodig om te voorkomen dat inwoners tussen
de wal en het schip raken.

Ook was er in een workshop met aandacht voor stress-sensitieve hulpverlening bij geldproblemen.
Geldproblemen zorgen voor stress. Op de lange termijn heeft dit een negatieve invloed op hoe
mensen zich voelen en hoe zij functioneren. Hoe kunnen we de mensen die kampen met stress
door geldzorgen beter ondersteunen?
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De tweede Stadsdialoog vond plaats op 19 november 2021. Eerst was er informatie over
‘Verzekeren op maat’. Inwoners met een laag inkomen, mensen met een beperking en chronisch
zieken kunnen ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende zorgverzekering nadat per
31 december 2021 de collectieve polis van de gemeente Zwolle ophoudt.

De hoofdmoot van deze Stadsdialoog was gewijd aan intergenerationele armoede oftewel de
erfelijkheid van armoede. Sanne Visser, sociaalgeograaf van de Rijksuniversiteit Groningen,
vertelde hoe het komt dat armoede binnen gezinnen van de ene op de andere generatie wordt
overgedragen. Ook gaf ze informatie over wat nodig is om deze vorm van armoede te doorbreken.
Leven en opgroeien in armoede beperkt het (sociaal) functioneren, waardoor op allerlei
levensgebieden kansen worden gemist. Hierdoor staan kinderen uit gezinnen in armoede op
veel gebieden al direct op achterstand. Een mensgerichte benadering helpt om kwetsbaren te
ondersteunen en te helpen bij armoede. Zie het geheel van de leefwereld en zie ook hoe moeilijk
het kan zijn voor individuen om zich los te maken uit een sociaal netwerk waarin het leven in
armoede geaccepteerd is. Mensen moeten weer vertrouwen krijgen in formele en informele vormen
van georganiseerde hulp en ondersteuning. Op die manier worden er kansen gecreëerd op een
betere toekomst en op het doorbreken van intergenerationele armoede.

Verder is er blijvende aandacht voor eenzaamheid. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan
de klassieke eenzame oudere, maar ook bijvoorbeeld aan de alleenstaande ouder die geen tijd of
energie heeft om een netwerk op te bouwen en zo mee te doen aan de samenleving. Zij belanden
in vicieuze cirkel. De uitdaging is om die te doorbreken.

Diakenen nemen deze signalen waar en kunnen aan de hand daarvan hun oorspronkelijke taak als
bondgenoot van de arme weer oppakken. Overigens is een dergelijke taak geen exclusieve taak
van de diakenen. Hiervoor geldt het ambt aller gelovigen. In een tijd van individualisering en de
doe-het-zelf-maar-samenleving kan en moet de Diaconie een tegengeluid laten horen en vanuit de
kerk meer optreden als contrastgemeenschap. De kerk kan hierin wat meer smoel en lef krijgen.
Het is nog vaak een beetje te braaf en afwachtend.

Zoals gezegd walmt het in Zwolle en in de Zwolse kerken van barmhartigheid. Diaconaat is het
doen van daden van barmhartigheid én van gerechtigheid. Het laatste thema komt veel te weinig
aan de orde. Het kan een angst zijn dat je je met daden van gerechtigheid op het politieke toneel
begeeft. Door die angst laat de Diaconie zich niet remmen. Het doen van daden van
gerechtigheid verbetert de situatie van mensen aan de onderkant van de samenleving structureel.
Zo worden mensen minder afhankelijk van barmhartigheid en wordt er meer recht gedaan aan
hun menswaardigheid.

1.5 Stedelijke werkzaamheden

Diaconaal consulent

De diaconaal consulent is nu ruim 8 jaar bezig met zijn werk. Inmiddels is hij een herkenbare figuur
geworden, zowel binnen als buiten de kerk. Door zijn contacten verbindt hij de kerk en samenleving
meer en meer aan elkaar.

Hij is direct betrokken bij koffiemorgens op de Pierik, de zondagmiddagopvang van dak- en
thuislozen in de Bres, bij de Stadsdialoog Zwolle-armoedevrij, Noodfonds Zwolle, werkgroep
‘Zwolle deelt vakanties’, werkgroep ‘Prettige Vakantie!?’, de Federatie van Diaconieën en meer.

Het onderzoek naar een diaconaal inlooppunt is mede door de coronacrisis voorlopig geparkeerd.
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Ook wordt hij gevraagd voor diaconale lezingen en is hij een vaste scribent voor het kerkblad
Gaandeweg. Het afgelopen jaar is hij door wijkdiaconieën ingeschakeld bij zeer complexe
armoedesituaties van gemeenteleden.

Als er voor een bepaalde situatie een voorliggende voorziening bestaat, dan treedt de diaconaal
consulent op basis van zijn kennis van de sociale kaart van Zwolle en alle regelingen en zijn
netwerk adviserend en verwijzend op.

Door tijdig in te grijpen worden extra kosten voorkomen. Daarbij gaat het om preventie en het
verwijzen naar voorliggende voorzieningen. Er komen veel vragen en problemen bij de Diaconie
die mede via het netwerk kunnen worden opgelost. Wel worden mensen nadrukkelijk
aangesproken op hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Mensen moeten niet
afhankelijk zijn van hulp van de Diaconie. Mensen op de been zetten, zelfredzaam maken is
belangrijk. Ook dit doet recht aan hun mens zijn en zelfrespect. ‘Je kunt het zelf’ is ook helpen en
een diaconale taak.

Een zorgpunt voor zijn werk is dat hij door de vacatures voor penningmeester en tweede secretaris
veel werkzaamheden die voortkomen uit die functies overneemt, bij gebrek aan een alternatief.
Dit gaat ten koste van zijn werk als diaconaal consulent. Ook veroorzaakt het een werkdruk die
zorgelijk en onverantwoord is te noemen en niet te lang kan voortduren. Er is ook amper tijd voor
studie en bezinning.

Hierbij een aantal higlights van zijn werkzaamheden in 2021.

1. Ondanks corona is er een aantal goede bijeenkomsten geweest met wijkdiaconieën. Dit
is belangrijk om te weten wat er op de diaconale basis speelt.

2. Op verzoek van het CDA is een bijdrage geleverd aan de discussie over hoe om te gaan
met vrijwilligers in en na coronatijd.

3. Hij heeft deelgenomen aan een werkgroep in Zwolle die zich bezighoudt met de
bestrijding van racisme en discriminatie in Zwolle. Dit valt onder het werkveld inclusief
diaconaat.

4. Hij heeft zowel organisatorisch als inhoudelijk bijgedragen aan de voorbereidingen van
de Stadsdialogen.

5. Door de Welzijnsorganisatie Travers is hij gevraagd om mee te denken over de identiteit
van Travers.

6. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met studenten van de Theologische
Universiteit Kampen, de hogescholen Windesheim en VIAA en met leerlingen van
middelbare scholen over armoede en diaconaat en het functioneren van de Diaconie in
de samenleving.

7. Ook waren er aanvragen van gemeenteleden om hulp bij praktisch diaconaat en
diaconaal pastoraat.

Diaconaal Platform Zwolle

Het Diaconaal Platform Zwolle bestaat uit 26 diaconieën van Zwolse kerken. Deze diaconieën
vertegenwoordigen de breedte van de Zwolse kerken. Als je het op het politieke palet zou uitzetten,
dan geeft dit een beeld van SP tot SGP en alles wat daartussen zit. Wel worden hierbij de
migrantenkerken gemist. Er zijn pogingen ondernomen hen te benaderen, maar helaas nog zonder
succes.
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Het Diaconaal Platform is inmiddels niet meer weg te denken uit de Zwolse samenleving. Het is
het gezicht van de diaconieën naar buiten. Het zorgt voor verbinding tussen kerk en samenleving
en kerken onderling. Hierin wordt het herkend door politiek, overheid en organisaties uit het sociaal
domein. Daarnaast is het Platform een onderling netwerk van de diaconieën.

Buurtgericht werken staat in het DPZ centraal. Het DPZ heeft voor het werk in de wijken de stad
verdeeld in vijf geografische gebieden. Ieder lid van de stuurgroep heeft een stadsdeelgebied
waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. In Dieze, Berkum, Assendorp/Pierik en Zwolle-Zuid werkt
deze formule succesvol. In Zwolle-West zijn ook de eerste stappen gezet.

De voor 2021 geplande bijeenkomsten hebben geen doorgang gevonden. Er zijn inmiddels wel
onderwerpen voorbereid voor 2022, te weten ‘Kerk en duurzaamheid’ met als spreker dr. Roel
Kuiper, en het bestrijden van discriminatie en racisme in Zwolle. Aan dit laatste onderwerp draagt
ook de Stichting Vizier bij (Vizier maakt discriminatie bespreekbaar en bestrijdt dit; zij adviseren
en ondersteunen bij melding van discriminatie en organiseren activiteiten). Het gaat dan om
verschillende vormen van discriminatie. Sommige daarvan kunnen wat gevoelig liggen in de
kerken, maar het DPZ wil deze wel bespreekbaar maken. Bij het diaconaat gaat het om insluiten
van mensen en niet om uitsluiten. Inclusie is hét diaconale thema voor de komende jaren.

Verder heeft de stuurgroep van het Diaconaal Platform Zwolle geholpen om Diaconieën in
coronatijd te ondersteunen.

Voedselbank

Zwolle kent een Voedselbank. De kerken worden hierbij nauw betrokken. De Diaconie heeft geen
directe betrokkenheid in de zin van bestuursverantwoordelijkheid. Wel zijn er gesprekken met
de Voedselbank om te bezien hoe de beschikbare noodhulp effectief kan worden ingezet. Het
Diaconaal Platform heeft zich bezonnen op de noodzakelijkheid van een Voedselbank in Zwolle en
heeft hier 2021 een notitie over uitgebracht.

Dak- en thuislozen

Een initiatief uit 2018 is de zondagmiddagopvang voor dak- en thuislozen op de zondagmiddag in
het inloophuis ‘De Bres’. In Zwolle gebeurt er veel op het gebied van barmhartigheid, behalve op de
zondagmiddag. De zondagmiddagopvang door Bij Bosshard is wegbezuinigd. Dak- en thuislozen
hebben op koude dagen geen warme plek. Zo’n 25 vrijwilligers uit de Protestantse Gemeente
Zwolle, van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zwolle-
Centrum zorgen ervoor dat het inloophuis de Bres iedere zondagmiddag in de wintermaanden
open is. Er is dan koffie, (menselijke) warmte, een luisterend oor en ruimte om mens te zijn.
Opmerkelijk is dat niet alleen mensen uit de dak- en thuisloosheid deze middagen bezoeken. Ook
zijn het veel eenzame mensen, vooral mannen, die de leegte en de lengte van de zondagmiddag
ontvluchten en naar De Bres toe komen. Als de maatregelen het weer toelaten, zal de
zondagmiddagopvang worden hervat. Deze opvang is van eminent belang voor de mensen die het
betreft en soms haast van levensbelang.

Uitdagingen

Eenzaamheid wordt hét probleem van de komende tijd, ook wel het ‘nieuwe roken’ genoemd. Het
gaat daarbij niet alleen om de klassieke oudere achter de geraniums, maar ook bijvoorbeeld om de
alleenstaande ouder zonder netwerk.
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Een nieuwe uitdaging voor het diaconaat is een inclusieve samenleving. Een samenleving waar
ieder zijn of haar plek mag hebben.

Het gaat om inclusie, mensen die worden buitengesloten om hun huidskleur, uit een ander land
komen of anders geaard zijn, een (verstandelijke) handicap hebben, over onvoldoende financiële
middelen beschikken en dergelijke. Mensen die om wat voor reden dan ook worden buitengesloten
van de samenleving weer terugbrengen in de samenleving is een diaconale taak. De Diaconie wil
graag bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin ieder mens telt. Daar geloven we in.

Zwolle, juni 2022

College van Diakenen Protestantse Gemeente Zwolle
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2. Financiën

Vooraf: de bedragen in deze paragraaf zijn ter wille van de leesbaarheid afgerond op € 100.

2021 sluit af met een negatief resultaat van € 13.300, bestaande uit een operationeel resultaat van
€ 58.300 negatief, incidentele baten van € 233.600 en een dotatie aan de bestemmingsreserves
en -fondsen van € 188.600.

Tot die bijzondere baten behoren enkele legaten van samen € 155.700, waarvan het grootste deel
is bestemd voor de diaconie van de Oosterkerk. Deze baten zijn echter ook weer toegevoegd
aan de bestemmingsreserve, zodat ze uiteindelijk geen invloed hebben op het resultaat; maar ze
versterken wel het vermogen.

Wat wel een positieve bijdrage aan het resultaat bracht zijn de beleggingen: een netto koers-
resultaat van € 40.200.

Hieronder volgt, na een algemene paragraaf, een toelichting op de belangrijkste posten.

FRIS

Zoals we vorig jaar al aangaven komen er enkele op het eerste gezicht merkwaardige posten
voor in de jaarrekening. Deze zijn toe te schrijven aan het pakket FRIS, dat door de PKN is
voorgeschreven. Zo worden de dotaties aan de overige voorzieningen standaard opgenomen in
de categorie Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen – Overige bebouwde
eigendommen. Naar buiten toe kan het merkwaardig overkomen dat een diaconie zich bezig zou
houden met niet-kerkelijke zaken.

Daarnaast is de splitsing die wij enkele jaren geleden hebben aangebracht tussen de ontvangsten
en de kosten van de wijkdiaconieën weer tenietgedaan: de bedragen zijn nu weer gesaldeerd.
Dit heeft een ongunstige invloed op de verhouding tussen indirecte en directe kosten. Immers,
alle opbrengsten verlagen de directe kosten, zodat de indirecte kosten dan – ten onrechte –
verhoudingsgewijs hoger uitvallen. Bovendien is dan niet goed zichtbaar hoeveel opbrengsten de
wijkdiaconieën hebben gegenereerd. Maar helaas is de door ons gewenste splitsing in FRIS niet
mogelijk.
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Toelichting op de belangrijkste posten

2.1. Balans: activa

2.1.1. Financiële vaste activa

Hier hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

2.1.2. Vlottende activa

Het te verrekenen bedrag vanuit de rekening-courant met het College van Kerkrentmeesters was
vorig boekjaar opgenomen onder de kortlopende schulden. Dit jaar heeft de diaconie echter een
vordering, mede door het grote legaat.

2.1.3. Beleggingen

Per saldo is er voor € 68.600 verkocht aan aandelen en (vooral) obligaties. Met name door een
positief beleggingsresultaat van € 77.900 is het belegde vermogen stevig gegroeid.

De post Aandelen Oikocredit komt niet meer voor op de balans doordat het Landelijk Diensten
Centrum hiermee is gestopt. Oikocredit heeft het saldo gestort op onze bankrekening.

Het College van Diakenen heeft een groot deel van de beleggingen ondergebracht bij een externe
vermogensbeheerder, die de gelden beheert binnen het kader van ons beleggingsstatuut.
Belangrijkste pijlers van dit statuut:

• Het beleggen mag niet de operationele diaconale activiteiten belemmeren.
• Defensief beleggen (beperkt risico), met voldoende spreiding, en A-rating.
• Duurzaam beleggen (maatschappelijk verantwoord).

2.1.4. Geldmiddelen

De centrale geldmiddelen vertonen een flinke toename (€ 161.800). Deze wordt voornamelijk
veroorzaakt door de genoemde legaten en de verkoop van effecten. Het negatieve resultaat uit
de operationele activiteiten (€ 58.300) en de sterke toename van de kortlopende vorderingen
en overlopende activa (€ 24.300) beperken de toename van geldmiddelen echter. Zie het
kasstroomoverzicht in paragraaf 3.3.

Om negatieve rente zoveel mogelijk te voorkomen zijn de geldmiddelen over meerdere banken
verdeeld.

Een flinke afname van de geldmiddelen van de wijkdiaconie van de Stinskerk valt op. Tot en
met vorig boekjaar liepen de ontvangsten en betalingen van de (kerkrentmeesterlijke) wijkkas
via de bankrekening van deze wijkdiaconie, zodat er per ultimo boekjaar vaak een bedrag was
opgenomen dat nog moest worden afgedragen. Die situatie is nu verleden tijd.

Ook het saldo van de stedelijke ZWO-commissie is fors afgenomen. Deze afname is veroorzaakt
doordat afdrachten van de najaarszendingsactie voor zover mogelijk vervroegd hebben plaats-
gevonden.
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2.2. Balans: passiva

2.2.1. Algemene reserve

Het negatieve resultaat van € 13.300 is in mindering gebracht op de algemene reserve.

2.2.2. Bestemmingsreserves en -fondsen

De forse toename van het bestemmingsfonds legaten is hiervoor al toegelicht.

Ten opzichte van 2020 heeft zich een verschuiving voorgedaan tussen de Overige Bestemmings-
reserves en de Bestemmingsfondsen: de posten Stedelijk Diaconaat en Noodhulp en Rampen zijn
qua karakter een reserve. Door deze correctie voldoet de jaarrekening beter aan de richtlijnen
van de PKN. Om de resultatenrekening niet ‘op te blazen’ loopt deze correctie niet over de
resultatenrekening. Financiële gevolgen heeft deze aanpassing niet.

2.2.3. Voorzieningen

De jaarrekeningen van de ZWO- en Oost-Europacommissies worden opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van het College van Diakenen. Reden: op deze wijze kunnen deze
commissies meeliften op de ANBI-status van het college. Conform de bestendige gedragslijn zijn
de resultaten van deze commissies per saldo buiten de exploitatie gehouden: toe- en afname
van de liquiditeiten leiden tot dotaties aan, respectievelijk onttrekkingen uit de daarvoor in het
leven geroepen voorzieningen. De filosofie hierachter is dat het College van Diakenen niet kan
beschikken over de financiële middelen die de commissies hebben ontvangen: de zeggenschap
berust bij de commissies. De gelden zijn namelijk ontvangen met de impliciete verplichting ze te
besteden overeenkomstig de doelstellingen van deze commissies.

Het bedrag aan deze voorzieningen wijkt amper af ten opzichte van het vorige boekjaar. In
principe is de hoogte van deze voorzieningen gelijk aan de banksaldi. In enkele gevallen wijken de
bedragen af, doordat vorderingen en schulden separaat zijn opgenomen. Dit doet zich voornamelijk
voor bij de stedelijke ZWO-commissie.

2.2.4. Kortlopende schulden en overige passiva

Alle per 31 december 2021 openstaande facturen zijn begin januari 2022 betaald.

Zoals hiervoor in paragraaf 2.1.2 al is aangegeven resteert er dit jaar geen schuld aan, maar een
vordering op de kerkrentmeesters.

Aan overlopende schulden, overige passiva en af te dragen collectegelden staat per 31 december
€ 6.500 minder uit dan in 2020.
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2.3. Resultatenrekening: opbrengsten

2.3.1. Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

De daling van de couponrente wordt niet helemaal goedgemaakt door de stijging van de
dividendopbrengsten. De renteopbrengsten zijn ongeveer gelijk aan het vorige boekjaar. Per saldo
bracht deze categorie € 3.700 minder op.

2.3.2. Opbrengsten levend geld

De opbrengst van de collectes en giften (€ 109.300) is iets hoger dan vorig jaar (€ 106.700),
maar de laatste paar jaren blijven de opbrengsten duidelijk achter bij de jaren voor corona. Zie het
overzicht in paragraaf 2.3.3.

2.3.3. Door te zenden collectes en giften

Ook hier is het bedrag iets hoger: € 28.500 versus € 27.300. Een overzicht van de opbrengsten
levend geld en de door te zenden collectes en giften (in 1.000 euro):

Jaar Levend geld Doorzend Totaal

2016 92,6 50,7 143,3

2017 98,8 44,4 143,2

2018 89,5 53,9 143,4

2019 114,9 *) 32,6 147,5

2020 106,7 27,3 134,0

2021 109 28,8 137,8

*) Vanaf dit jaar wordt de voorjaarscollecte gebruikt voor Zwolse doeleinden, en wordt dus niet
meer afgedragen. Desondanks dalen de opbrengsten flink.

Hieruit blijkt dat het van groot belang is dat zowel het College van Diakenen als de wijk-
diaconieën en -kerkenraden het geefgedrag sterk stimuleren. Een mededeling tijdens de
kerkdienst over de bestemming is beslist niet voldoende.

2.3.4. Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

De najaarszendingsactie bracht nagenoeg hetzelfde bedrag op als vorig jaar.

2.3.5. Onttrekking bestemmingsreserves/-fondsen
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De diaconie van de Oosterkerk is voornemens actief bezig te gaan met het bestemmen van de
gelden uit het legaat. Volgend jaar zal het bedrag aan onttrekkingen dan ook aanzienlijk hoger zijn.

2.3.6. Incidentele baten

Het bruto beleggingsresultaat bedraagt € 77.900 positief: aandelen en alternatieven € 33.400,
obligaties € 44.500. Echter, resultaten op effecten die we per ultimo boekjaar nog in ons bezit
hebben, nemen we voorzichtigheidshalve niet mee: deze worden geboekt op de hiervoor bestemde
reserve (€ 37.700: te weten aandelen/alternatieven min € 70.100, obligaties plus € 32.400). Per
saldo dus een positief koersresultaat van € 40.200. Wij merken op dat de geopolitieke situatie
momenteel negatief werkt op beleggingen, zodat het verre van duidelijk is wat 2022 ons op dit
gebied zal brengen.

Zoals al aangegeven zijn twee legaten van samen € 155.700 toegevoegd aan de bestemmings-
reserve, met een resultaatneutraal effect.
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2.4. Resultatenrekening: kosten

2.4.1. Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen (in feite: dotaties aan
overige voorzieningen)

Hier valt de afname van € 17.600 bij de stedelijke ZWO-commissie op. Het hoge bedrag in 2020
had te maken met een inhaalslag.

2.4.2. Kerkdiensten en overige activiteiten

Onduidelijk is waarop het bedrag in de begroting is gebaseerd.

2.4.3. Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen

Geen bijzonderheden.

2.4.4. Salarissen en vergoeding

Al enige jaren is het gebruikelijk de salariskosten van de diaconaal consulent te verdelen over
bureauwerkzaamheden (25%) en overige kosten diaconaal werk (75%), overeenkomstig zijn
tijdbesteding. Sinds 2020 brengt de kerk huur van de diaconale ruimte in het kerkelijk bureau in
rekening bij de diaconie. Het huurbedrag wordt op dezelfde wijze verdeeld.

2.4.5. Kosten beheer en administratie

Bij de kosten vallen die van Kerktelefoon op: deze zijn aanzienlijk gezakt, van € 10.700 naar
€ 7.600. Deze daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de kosten van het
jaarabonnement voor inbellen (vorig jaar € 5.600) niet meer in rekening worden gebracht, omdat
luisteraars geen gebruik meer maken van de zogenaamde Lucaskastjes.

Om niet meer te achterhalen redenen is voor de post Kerktelefoon niets begroot.

2.4.6. Rentelasten/bankkosten

De lasten zijn gestegen van € 12.200 naar € 14.400 als gevolg van het feit dat de kosten van het
extern ondergebrachte vermogensbeheer worden berekend over het – hogere – vermogen.

2.4.7. Diaconaal werk plaatselijk

Opvallend is dat de kosten van plaatselijk diaconaal werk (€ 105.700) duidelijk hoger zijn dan in
het vorige boekjaar (€ 78.200). Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door het diaconale
werk in de wijken: een toename van € 11.100 in de ontvangsten en € 34.000 in de uitgaven.
Vermeld dient te worden dat, zoals hiervoor onder paragraaf 2.1.4 Geldmiddelen is aangegeven,
de wijkdiaconie van de Stinskerk het restant heeft afgelost van de gelden die men voor de kerkrent-
meesterlijke wijkkas heeft ontvangen.

De kosten voor de ondersteuning van personen is iets gedaald. Het is echter te verwachten dat
door de enorme stijging van de kosten van levensonderhoud – met name energie – de bijdragen
voor ondersteuning in 2022 aanzienlijk zullen stijgen.
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De toename van de kosten van de kerstattenties (van € 7.100 naar € 8.500) is, naar wij hopen,
veroorzaakt door een intensievere inventarisatie van degenen die hiervoor in aanmerking komen.

De post Koffiemorgens Pierik van € 2.800 betreft een correctie op voorgaande jaren.

2.4.8. Diaconaal werk regionaal/landelijk, wereldwijd en afdrachten door te zenden
collecten en giften

Geen bijzonderheden.
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2.5. Dotaties en onttrekkingen aan reserves, overige baten en lasten en incidentele baten

De toevoeging aan de Bestemmingsreserve koersverschillen en het Bestemmingsfonds legaten
zijn beschreven in paragraaf 2.3.6, c.q. paragraaf 2.

College van Diakenen

Protestantse Gemeente Zwolle
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3 Jaarrekening
3.1 Balans per 31 december 2021

Activa
Vaste activa

Financiële vaste activa
Verstrekte hypotheken en leningen

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen en
overlopende activa
Overige vorderingen en
overlopende activa

Beleggingen
Aandelen (fondsen)
Obligatie (fondsen)
Overige beleggingen

Geldmiddelen
(Wijk)kassen
Bankrekeningen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020

0 0
0 0

0 0

44.265 19.986

44.265 19.986

391.858 344.950
835.032 873.884

71.913 70.696
1.298.803 1.289.530

64.096 94.080
452.116 290.349

516.212 384.429

1.859.280 1.693.945

1.859.280 1.693.945
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Passiva
Eigen vermogen

Algemene reserve
Algemene reserve

Bestemmingsreserves en
-fondsen
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Reserves koersverschillen

Totaal eigen vermogen

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Totaal vreemd vermogen lange
termijn

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020

1.312.240 1.325.549
1.312.240 1.325.549

74.000 0
235.149 158.209
157.529 119.869

466.678 278.078

1.778.918 1.603.627

46.732 49.443
46.732 49.443

46.732 49.443

Protestantse gemeente te Zwolle
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

Conceptversie 10-06-2022 08:55 23



Vreemd vermogen korte termijn

Crediteuren
Crediteuren

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal vreemd vermogen korte
termijn

Totaal vreemd vermogen

Totaal passiva

31-12-2021 31-12-2020

6.851 4.493
6.851 4.493

26.779 36.382

26.779 36.382

33.630 40.875

80.362 90.318

1.859.280 1.693.945
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021
Begroting

2021
Rekening

2021
Rekening

2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

7.951 12.138 15.855
114.000 109.288 106.697

28.222 28.543 27.328
16.462 14.111 14.689

166.635 164.080 164.569

8.861 -2.711 -26.960

5.717 240 120
12.705 14.348 13.267
28.505 38.083 43.395
11.933 14.360 12.170
99.707 105.700 78.226

2.724 -186 897
22.696 23.987 30.631
25.424 28.543 27.328

218.272 222.364 179.074

-51.637 -58.284 -14.505

- 233.575 88.085
- - -
- 233.575 88.085

-51.637 175.291 73.580

- 0 0
- 4.750 3.250
- -111.660 -727
- -81.690 -58.950
- -188.600 -56.427

-51.637 -13.309 17.153
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2021
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo baten - lasten

Aanpassingen voor:
Mutaties voorzieningen

Veranderingen in het werkkapitaal:
Kortlopende vorderingen en
overlopende activa
Crediteuren
Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Kasstroom uit primaire activiteiten

Incidentele baten en lasten:
Incidentele baten
Incidentele lasten

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Mutaties in de financiële vaste
activa
Mutaties in de beleggingen

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

2021 2020

-58.284 -14.505

-2.711 -26.960

-24.279 -9.122

2.358 -24.125

-9.603 2.367

-34.235 -57.840

-92.519 -72.345

155.690 59.013
- -

155.690 59.013

63.171 -13.332

- 1.092

68.612 -4.853

68.612 -3.761

131.783 -17.093
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Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

2021 2020

384.429 401.522
131.783 -17.093
516.212 384.429
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3.4 Grondslagen
1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving
PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling
van Beheerszaken.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

2. Grondslagen van waardering activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs of tegen nominale waarde
opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Financiële vaste activa
De verstrekte leningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voor zover er sprake is van
een oninbaar deel van een lening, wordt de voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht
op de lening. Deposito’s met een resterende looptijd langer dan een jaar worden eveneens
opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Beleggingen in effecten worden gerubriceerd onder de effecten.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd op actuele waarde. Het koersresultaat op de effecten wordt
verwerkt in de staat van baten en lasten. Het ongerealiseerde koersresultaat wort toegevoegd aan
de Reserves koersverschillen. Het meerdere valt vrij in de Algemene reserves.

Vorderingen, overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover
er sprake is van een oninbaar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor
oninbaarheid in mindering gebracht op de vordering.

De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s en deposito’s
met een resterende looptijd korter dan één jaar. De deposito’s met een resterende looptijd langer
dan een jaar worden opgenomen onder de Financiële vaste activa.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve (inclusief wijkreserves), Reserves
koersverschillen, Herwaarderingsreserves, Reserves begraafplaatsen, Bestemmingsreserves en
Bestemmingsfondsen. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in
Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen worden verwerkt via onderdeel C van de staat
van baten en lasten. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten laste van het Eigen vermogen
plaats.

Voorzieningen

De voorzieningen betreffen de verschillende Oost Europa en ZWO commissies.
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Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd langer
dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

3. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Indeling staat van baten en lasten
In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten
weergegeven.
In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten
weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B.
Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het verslagjaar aan.

Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming bedragen op
Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen toegevoegd. In onderdeel C worden deze
mutaties in Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen zichtbaar.

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan.
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3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2021 31-12-2020
Verstrekte hypotheken en leningen

Leningen u/g

2021 2020

Leningen u/g
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

Vlottende activa
31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende vorderingen en overlopende activa

Zendingsbusjes
Dividendbelasting
Openkring en OE Berkum teveel betaald
Aandeel IPCI gezamenlijke kerken
Overige (Collecte NOVA)
Vooruit betaald Pannakooi
Rente
Bijdrage Oosterkerk Koffiemorgens Pierik (2017-2020)
Rekening courant met College van Kerkrentmeesters

0 0
0 0

0 1.092
- -1.092
0 0

193 -
156 156

3.953 -
5.506 8.117

530 1.093
0 4.000

76 71
3.500 6.549

30.351 -
44.265 19.986
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Beleggingen
Aankoop

waarde
Beurswaarde

31-12-2021 31-12-2021 31-12-2020

Aandelen (fondsen)

Oikocredit
ABN AMRO bank

2021 2020

Oikocredit
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

ABN AMRO bank
Stand per 1 januari
Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december

Aankoop
waarde

Beurswaarde
31-12-2021 31-12-2021 31-12-2020

Obligatie (fondsen)

ABN AMRO bank

2021 2020

ABN AMRO bank
Stand per 1 januari
Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december

- 0 0 4.552
- 391.858 391.858 340.398
- 391.858 391.858 344.950

4.552 4.552
-4.552 -

0 4.552

340.398 315.557
19.288 7.693
32.172 17.148

391.858 340.398

- 835.032 835.032 873.884
- 835.032 835.032 873.884

873.884 863.017
-83.348 -2.840
44.496 13.707

835.032 873.884
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Aankoop
waarde

Beurswaarde
31-12-2021 31-12-2021 31-12-2020

Overige beleggingen

Alternatieve beleggingen ABN
AMRO bank

2021 2020

Alternatieve beleggingen ABN AMRO bank
Stand per 1 januari
Koersresultaten
Stand per 31 december

- 71.913 71.913 70.696

- 71.913 71.913 70.696

70.696 72.479
1.217 -1.783

71.913 70.696
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Geldmiddelen
31-12-2021 31-12-2020

(Wijk)kassen

Jeruzalemkerk
Sionskerk
Oosterkerk
Stinskerk
Adventskerk
Open Kring
Oost Europa commissie Berkum
Oost Europa commissie Zwolle
Oost Europa commissie Jeruzalemkerk
ZWO Stedelijk
ZWO Oosterkerk
ZWO Stinskerk

Bankrekeningen

ABN AMRO 59.80.30.425
SKG NL.12RABO 0373739966
ABN Private Vermogensspaarrekening.740
ABN Charitas Spaarrekening.382
SKG spaarrekening 79.79.01.396
ASN Bank Optimaalrekening 91.04.47.985

5.004 5.026
6.712 6.008
6.601 7.889
2.382 20.896

551 1.662
694 210

8.306 9.655
4.980 5.993

10.928 11.970
10.802 18.044

6.297 6.138
839 589

64.096 94.080

1.334 2.704
112.845 43.725
233.921 170.154

1.369 1.119
42 42

102.605 72.605
452.116 290.349
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Passiva

Eigen vermogen
Eigen vermogen

2021 2020
Algemene reserve
Stand per 1 januari
Mutatie via resultaatbestemming
Stand per 31 december

1.325.549 1.308.396
-13.309 17.153

1.312.240 1.325.549
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Bestemmingsreserves en -fondsen
31-12-2021 31-12-2020

Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Reserves koersverschillen

2021 2020

Overige bestemmingsreservese Kerkrentmeesters
Stand per 1 januari
Stand per 31 december

Stedelijk Diaconaat
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Noodhulp en rampen
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Stedelijk Diaconaat (naar bestemmingsreserves)
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Legaten
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

Noodhulp en rampen (naar bestemmingsreserves)
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Onttrekkingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

74.000 0
235.149 158.209
157.529 119.869
466.678 278.078

0 0
0 0

58.000 -
58.000 -

16.000 -
16.000 -

58.000 58.000
-58.000 -

0 58.000

84.209 26.009
155.690 58.950

4.750 750
235.149 84.209

16.000 18.500
-16.000 -

- 2.500
0 16.000
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2021 2020

Reserves koersverschillen
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming
Stand per 31 december

119.869 119.142
37.660 727

157.529 119.869
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Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange termijn
Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
Overige voorzieningen

Hulp Oost Europa
Oost Europa C. Berkum
Oost Europa C. Zwolle Zuid
Oost Europa C. Jeruzalemkerk
ZWO Stedelijk
ZWO Oosterkerk
ZWO Stinskerk

2021 2020

Hulp Oost Europa
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

Oost Europa C. Berkum
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

Oost Europa C. Zwolle Zuid
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

Oost Europa C. Jeruzalemkerk
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

10.276 10.276
8.857 9.655
4.980 5.994

10.928 11.970
4.555 4.821
6.297 6.138

839 589
46.732 49.443

10.276 13.076
- -2.800

10.276 10.276

9.655 18.169
-798 -8.514

8.857 9.655

5.994 5.817
-1.014 177
4.980 5.994

11.970 10.768
-1.042 1.202
10.928 11.970
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2021 2020

ZWO Stedelijk
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

ZWO Oosterkerk
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

ZWO Stinskerk
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

Vreemd vermogen korte termijn
31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren

crediteuren

Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2021 31-12-2020

Overige schulden en overlopende passiva

Kerstattenties
VEZ Gezamenlijke kerken 2018
Kosten jaarrekening en overige
Najaarszending en zendingsbusjes
Bijdrage GKV Midden 2018-2021
Kosten 4e kwartaal vermogensrekening
Diaconaal Platform Zwolle
Zaalhuur
Rekening courant met College van Kerkrentmeesters
Nog af te dragen doorzendcollecten
De Bres bijdrage
Diverse en overige schulden

4.821 22.650
-266 -17.829

4.555 4.821

6.138 5.757
159 381

6.297 6.138

589 166
250 423
839 589

6.851 4.493
6.851 4.493

1.827 1.940
2.200 2.200
3.800 3.600
6.965 13.748
3.038 4.012
3.246 3.082

0 339
137 433

0 3.110
1.807 3.918
3.000 -

759 -
26.779 36.382
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten
Begroting

2021
Rekening

2021
Rekening

2020
Opbrengsten uit rente, dividenden en
beleggingen
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Rente van banken
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)

Opbrengsten levend geld
Opbrengsten levend geld
Collecten in kerkdiensten
Giften
Diaconale rondgang
Overige opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften
Door te zenden collecten en giften
Diaconale aard (plaatselijk)
Diaconale aard (regionaal/landelijk)
Diaconale aard (wereldwijd)
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk
Collecten van niet-diaconale aard

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Niet-kerkelijke subsidies

Betreft Stedelijke ZWO actie

1.241 284 485
6.710 11.854 15.370
7.951 12.138 15.855

84.901 105.944 104.632
2.134 3.215 2.065

25.000 - -
1.965 129 -

114.000 109.288 106.697

4.406 6.400 7.928
1.579 800 610

18.737 12.347 12.362
- 78 -

3.500 8.918 6.428
28.222 28.543 27.328

16.462 14.111 14.689
16.462 14.111 14.689

Protestantse gemeente te Zwolle
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

Conceptversie 10-06-2022 08:55 39



Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Incidentele baten
Incidentele baten
Incidentele baten
Koersresultaat beleggingen
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsfondsen

- - 63
- 77.885 29.072
- 155.690 58.950
- 233.575 88.085

- 4.750 3.250
- 4.750 3.250
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Uitgaven en Kosten
Begroting

2021
Rekening

2021
Rekening

2020
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen
en inventarissen
Overige bebouwde eigendommen
Dotaties aan overige voorzieningen

Kosten kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Kerkdiensten
Overige kosten kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen andere organen
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Afdrachten voor quotum

Kosten beheer, administratie en archief
Kosten beheer, administratie en archief
Bestuur
Bureaubehoeften en drukwerk
Telefoon
Administratie en archief
Jaarrekeningcontrole
Publiciteit
Kerktelefoon
Overige kosten

Rentelasten/bankkosten
Rentelasten/bankkosten
Bankkosten

8.861 -2.711 -26.960
8.861 -2.711 -26.960

8.861 -2.711 -26.960

120 240 120
5.597 - -
5.717 240 120

12.705 14.348 13.267
12.705 14.348 13.267

551 126 635
102 1.332 2.084
670 300 601

18.200 19.402 19.076
4.482 6.570 7.443
2.000 1.380 1.171

- 7.627 10.565
2.500 1.346 1.820

28.505 38.083 43.395

11.933 14.360 12.170
11.933 14.360 12.170
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Begroting
2021

Rekening
2021

Rekening
2020

Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk plaatselijk
Saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten
Jeugddiaconaat/jongerenwerk
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten
Overige bijdragen regionaal/landelijk

Diaconaal werk wereldwijd
Diaconaal werk wereldwijd
Overige bijdragen wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en
giften
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Diaconaal plaatselijk
Diaconaal regionaal/landelijk
Diaconaal wereldwijd
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk
Collecten van niet-diaconale aard

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen

22.034 3.078 6.970
1.783 1.050 -

75.890 101.572 71.256
99.707 105.700 78.226

2.396 - -
328 -186 897

2.724 -186 897

22.696 23.987 30.631
22.696 23.987 30.631

1.500 6.400 7.928
500 800 610

19.924 12.347 12.362
- 78 -

3.500 8.918 6.428
25.424 28.543 27.328

- 111.660 727
- 81.690 58.950
- 193.350 59.677
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