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Plaats: Leerbroek

De Hersteld Hervormde Gemeente te Leerbroek is een lokale gleloofsglemeenschap die 
behoort tot de Hersteld Hervormde Kerkh In het statuut (kerkorde) van de Hersteld 
Hervormde Kerk is dit in artkel I lid 1 als volglt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk,
overeenkomstgl haar belijdenis openbaringl van de ene heiligle katholieke of alglemene 
christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde glemeenten (…), in Nederland, (…)h“ 
De glemeente beantwoordt aan haar diaconale roepingl in de kerk en de wereld onder 
leidingl van het collegle van diakenenh De kerkorde omschrijf dat als volglt in ordinante 15,
artkel 1, lid 1: “De glemeente, in al haar leden gleroepen tot de dienst van de 
barmhartglheid, beantwoordt, onder de leidingl of door de arbeid van de diakenen, aan 
deze roepingl in het diaconaath”

De diaconie is een zelfstandigl onderdeel als bedoeld in artkel 2 boek 2 van het Burglerlijk 
Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheidh In ordinante 15 artkel 12 lid 2 van de kerkorde 
van de Hersteld Hervormde Kerk is dat als volglt vastglelegld: “De diaconie heef 
rechtspersoonlijkheidh”

De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalinglen omtrent het 
bestuur, de fnanciën, toezicht en (tucht)rechtspraak die glelden voor kerkleden, 
glemeenten, diaconieën en andere onderdelen van de kerkh Deze kerkorde is te vinden op 
de website van de landelijke kerk: kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerkh 

De Hersteld Hervormde Kerk heef van de Belastngldienst een glroepsbeschikkingl ANBI 
glekreglenh Dat wil zeglglen dat de afzonderlijke glemeenten, diaconieën en andere 
instellinglen die tot dit kerkglenootschap behoren zijn aanglewezen als ANBIh Dit is ook van 
toepassingl op de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Leerbroekh

S A M E N ST E L L I N G  B EST U U R

Het bestuur van de kerkelijke glemeente liglt bij de kerkenraad en wordt glevormd door de 
ambtsdraglers van deze glemeenteh In onze glemeente telt de kerkenraad ten leden, die 
worden glekozen door en uit de leden van de kerkelijke glemeenteh
Het Collegle van diakenen  is verantwoordelijk voor het beheer  van alle 
vermoglensrechtelijke aangleleglenheden en de fnanciële middelen eiglendommen van de 
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diaconieh De diaconie bestaat uit drie ledenh  De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat 
tot uitdrukkingl komt in de gloedkeuringl van ohah de beglrotngl en de jaarrekeninglh  

DO E L S T E L L I N G /V I S I E

De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artkelen van de kerkorde wat zij 
gleloof en belijdth Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar orglanisate, haar 
kerkrecht, haar ledenadministrate, haar arbeidsvoorwaarden en haar fnanciënh

1) De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstgl haar belijdenis openbaringl van 
de ene heiligle katholieke of alglemene christelijke kerk en bestaat uit al de 
Hersteld Hervormde glemeenten, alsmede de in haar verband opglenomen 
Hersteld Hervormde glemeenten buiten Nederland en haar classesh

2) In dankbare glehoorzaamheid aan de Heiligle Schrif als de bron der predikingl en 
enigle reglels des gleloofs doet de glehele kerk, ook in haar ambtelijke 
vergladeringlen, in glemeenschap en in overeenstemmingl met de belijdenis der 
vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich 
strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënigle God 
zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heef gleopenbaardh

3) De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, gleroepen om aan alle 
mensen en machten het evanglelie te verkondiglen, betuiglende de bekeringl tot 
God en het gleloof in Jezus Christush

BE L E I D S P L A N

Van toepassingl is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerkh Een beleidsmatgle 
samenvatngl hiervan is te vinden via deze link: 
http://wwwhhersteldhervormdekerkhnl/hhk/kerkelijke-reglelinglen/kerkorde 

BE LO N I N G S B E L E I D

De beloningl van diaconale medewerkers in loondienst – indien aanwezigl - is gleregleld in 
de ‘ Arbeidsvoorwaardenreglelingl Hersteld Hervormde Kerk’h De hierop betrekkingl 
hebbende reglelinglen zijn te raadpleglen op de website van de Hersteld Hervormde Kerkh  
Leden van kerkenraden, collegles en commissies ontvanglen gleen vergloedingl voor hun 
werkzaamhedenh Alleen werkelijk glemaakte onkosten kunnen worden vergloedh

VE RS L A G  A C T I V I T E I T EN

De kerkenraad heef de alglemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een levende glemeenteh Dat doet zij door zoveel moglelijk glemeenteleden in te schakelen 
bij het plaatselijk werkh Enkele taken zijn conform de kerkorde gledelegleerd naar 
afzonderlijke collegles, waaronder het collegle van kerkvooglden en het collegle van 
diakenenh Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over de fnanciële 
stabiliteit van de glemeente en leglglen via een jaarverslagl rekeningl en verantwoordingl af 
aan kerkenraad en glemeenteh Een uittreksel van de belanglrijkste actviteiten tref u 
hieronder aanh De kerkenraad draaglt de eindverantwoordelijkheid over de actviteiten die 
er in de glemeente plaatsvindenh Het collegle van diakenen is verantwoordelijk voor alle 
diaconale zorgl en actviteitenh

De wekelijkse actviteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, 
catecheseonderwijs, vereniglinglsleven, bijeenkomsten voor jongleren en ouderen, 
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Bijbellezinglen, Bijbelkringl, evanglelisateprojecten, diaconale zorgl, etch Veel actviteiten 
worden ontplooid met medewerkingl van glemeenteledenh

VO O RG E N O M E N  B ES T E D I N G E N

De verwachte bestedinglen (beglrotngl) sluiten als reglel nauw aan bij de rekeninglen over 
de voorglaande jarenh Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een glrote mate van
contnuïteith In de kolom beglrotngl in het overzicht onder Hh is dit cijfermatgl in beeld 
glebrachth

VE R KO RT E  S TA AT  VA N  B AT EN  EN  L A S T EN  M ET  TO E L I C H T I N G

Onderstaande staat van baten en lasten gleef via de kolom beglrotngl inzicht in de beglrote 
ontvanglsten en de voorglenomen bestedinglen van de diaconie in het verslagljaarh De kolom
rekeningl gleef inzicht in de daadwerkelijk glerealiseerde ontvanglsten en bestedinglenh
De voorglenomen bestedinglen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 
voorglenomen bestedinglen van het verslagljaarh 

Beglrotngl Rekeningl Rekeningl
2020 2019 2018

baten
Rentebaten en baten uit 
bezitnglen

€ 1h000 € 465 € 650

Bijdraglen glemeenteleden € 38h400 € 55h315 € 52h296

Baten onroerende zaken € 69h727 € 69h931 € 74h721

Door te zenden collecten en 
bijdraglen derden

€ 25h600 € 30h946 € 31h416

Overigle baten
Totaal baten € 134.727 € 156.657 € 159.083

lasten
Lasten kerktelefoon € 3h000 € 2h970 € 3h817

Verplichtnglen en bijdraglen 
andere orglanen

€ 1h479 € 1h520 € 1h619

Kosten beheer en administrate
Lasten onroerende zaken € 20h000 € 16h928 € 22h926

Afschrijvinglen
Doorglezonden collecten en 
bijdraglen derden

€ 25h600 € 30h946 € 31h416

Diaconaal werk plaatselijk en 
reglionaal

€ 42h975 € 32h146 € 41h466

Diaconaal werk landelijk € 19h525 € 33h978 € 35h468

Diaconaal werk wereldwijd € 26h650 € 53h315 € 55h300

Rentelasten/bankkosten € 500 € 579 € 706

Overigle lasten

Totaal lasten € 139.729 € 172.381 € 192.717
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Toelichtnn
Kerkglenootschappen en hun onderdelen zorglen in Nederland zelf voor de benodiglde 
inkomsten voor hun actviteitenh Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Kerkelijke bijdragle 
en collecten glevraagld om hun bijdragle voor het werk van de kerkelijke glemeente waartoe 
zij behorenh
Soms bezit de diaconie ook nogl (enigl) vermoglen in de vorm van woninglen, landerijen of 
gleldmiddelenh Soms is dit aan de diaconie naglelaten met een specifeke bestemminglh De 
opbrenglsten van dit vermoglen worden aanglewend voor het werk van de diaconieh 
De ontvanglen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel 
plaatselijk, landelijk als wel wereldwijdh Dit vindt plaats in de vorm van ondersteuningl van 
partculieren en glezinnen, en van andere diaconale actviteiten en door middel van 
doorzendingl van glelden voor specifeke projecten glehouden inzamelinglenh
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