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Plaats: Leerbroek

De Hersteld Hervormde Gemeente te Leerbroek is een lokale leloofslemeenschap die 
behoort tot de Hersteld Hervormde Kerkh In het statuut (kerkorde) van de Hersteld 
Hervormde Kerk is dit in artkel I lid 1 als vollt omschreven: “De Hersteld Hervormde Kerk, 
overeenkomstl haar belijdenis openbarinl van de ene heilile katholieke of allemene 
christelijke kerk, bestaat uit al de Hersteld Hervormde lemeenten (…), in Nederland, (…)h“ 
De lemeente beantwwoordt aan haar diaconale roepinl in de kerk en de wwereld onder 
leidinl van het collele van diakenenh De kerkorde omschrijf dat als vollt in ordinante 15, 
artkel 1, lid 1: “De lemeente, in al haar leden leroepen tot de dienst van de 
barmhartlheid, beantwwoordt, onder de leidinl of door de arbeid van de diakenen, aan 
deze roepinl in het diaconaath”

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

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

De Hersteld Hervormde Kerk heef van de Belastnldienst een lroepsbeschikkinl ANBI 
lekrelenh Dat wwil zellen dat de afzonderlijke lemeenten, diaconieën en andere 
instellinlen die tot dit kerklenootschap behoren zijn aanlewwezen als ANBIh Dit is ook van 
toepassinl op de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Leerbroekh

S A M E N S T E L L I N G  B ES T U U R

Het bestuur van de kerkelijke lemeente lilt bij de kerkenraad en wwordt levormd door de 
ambtsdralers van deze lemeenteh In onze lemeente telt de kerkenraad ten leden, die 
wworden lekozen door en uit de leden van de kerkelijke lemeenteh
Het Collele van diakenen  is verantwwoordelijk voor het beheer  van alle 
vermolensrechtelijke aanlelelenheden en de fnanciële middelen eilendommen van de 
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diaconieh De diaconie bestaat uit drie ledenh  De kerkenraad is eindverantwwoordelijk, wwat 
tot uitdrukkinl komt in de loedkeurinl van ohah de belrotnl en de jaarrekeninlh  

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

De Hersteld Hervormde Kerk verwwoordt in de eerste artkelen van de kerkorde wwat zij 
leloof en belijdth Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar orlanisate, haar 
kerkrecht, haar ledenadministrate, haar arbeidsvoorwwaarden en haar fnanciënh

1) De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstl haar belijdenis openbarinl van 
de ene heilile katholieke of allemene christelijke kerk en bestaat uit al de 
Hersteld Hervormde lemeenten, alsmede de in haar verband oplenomen 
Hersteld Hervormde lemeenten buiten Nederland en haar classesh

2) In dankbare lehoorzaamheid aan de Heilile Schrif als de bron der predikinl en 
enile relels des leloofs doet de lehele kerk, ook in haar ambtelijke 
verladerinlen, in lemeenschap en in overeenstemminl met de belijdenis der 
vaderen, en in het besef van haar verantwwoordelijkheid voor het heden, zich 
strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënile God 
zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heef leopenbaardh

3) De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, leroepen om aan alle 
mensen en machten het evanlelie te verkondilen, betuilende de bekerinl tot 
God en het leloof in Jezus Christush

BE L E I D S P L A N

Van toepassinl is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerkh Een beleidsmatle 
samenvatnl hiervan is te vinden via deze link: 
http://wwwwwwhhersteldhervormdekerkhnl/hhk/kerkelijke-relelinlen/kerkorde 

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

De beloninl van diaconale medewwerkers in loondienst – indien aanwwezil - is lereleld in 
de ‘ Arbeidsvoorwwaardenrelelinl Hersteld Hervormde Kerk’h De hierop betrekkinl 
hebbende relelinlen zijn te raadplelen op de wwebsite van de Hersteld Hervormde Kerkh  
Leden van kerkenraden, colleles en commissies ontvanlen leen verloedinl voor hun 
wwerkzaamhedenh Alleen wwerkelijk lemaakte onkosten kunnen wworden verloedh

VE RS L A G  AC T I V I T E I T E N

De kerkenraad heef de allemene eindverantwwoordelijkheid voor het in stand houden van 
een levende lemeenteh Dat doet zij door zoveel molelijk lemeenteleden in te schakelen 
bij het plaatselijk wwerkh Enkele taken zijn conform de kerkorde ledeleleerd naar 
afzonderlijke colleles, wwaaronder het collele van kerkvoolden en het collele van 
diakenenh Binnen de kaders van hun verantwwoordelijkheid wwaken zij over de fnanciële 
stabiliteit van de lemeente en lellen via een jaarverslal rekeninl en verantwwoordinl af 
aan kerkenraad en lemeenteh Een uittreksel van de belanlrijkste actviteiten tref u 
hieronder aanh De kerkenraad draalt de eindverantwwoordelijkheid over de actviteiten die 
er in de lemeente plaatsvindenh Het collele van diakenen is verantwwoordelijk voor alle 
diaconale zorl en actviteitenh

De wwekelijkse actviteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, 
catecheseonderwwijs, verenilinlsleven, bijeenkomsten voor jonleren en ouderen, 
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Bijbellezinlen, Bijbelkrinl, evanlelisateprojecten, diaconale zorl, etch Veel actviteiten 
wworden ontplooid met medewwerkinl van lemeenteledenh

VO O RG E N O M E N  B EST E D I N G E N

De verwwachte bestedinlen (belrotnl) sluiten als relel nauww aan bij de rekeninlen over 
de voorlaande jarenh Het plaatselijk kerkenwwerk (of kerk-zijn) vertoont een lrote mate van 
contnuïteith In de kolom belrotnl in het overzicht onder Hh is dit cijfermatl in beeld 
lebrachth

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

Onderstaande staat van baten en lasten leef via de kolom belrotnl inzicht in de belrote 
ontvanlsten en de voorlenomen bestedinlen van de diaconie in het verslaljaarh De kolom 
rekeninl leef inzicht in de daadwwerkelijk lerealiseerde ontvanlsten en bestedinlenh
De voorlenomen bestedinlen voor het komende jaar zullen niet sterk afwwijken van de 
voorlenomen bestedinlen van het verslaljaarh 

Belrotnl Rekeninl Rekeninl
2021 2020 2019

baten
Rentebaten en baten uit 
bezitnlen

€ 1h070 € 1h070 € 465

Bijdralen lemeenteleden € 45h400 € 46h657 € 55h315

Baten onroerende zaken € 64h390 € 74h236 € 69h931

Door te zenden collecten en 
bijdralen derden

€ 28h600 € 30h311 € 30h946

Overile baten
Totaal baten € 139.460 € 152.275 € 156.657

lasten
Lasten kerktelefoon € 3h000 € 3h383 € 2h970

Verplichtnlen en bijdralen 
andere orlanen

€ 1h478 € 1h479 € 1h520

Kosten beheer en administrate
Lasten onroerende zaken € 20h000 € 16h537 € 16h928

Afschrijvinlen
Doorlezonden collecten en 
bijdralen derden

€ 28h600 € 30h311 € 30h946

Diaconaal wwerk plaatselijk en 
relionaal

€ 28h200 € 23h681 € 32h146

Diaconaal wwerk landelijk € 24h250 € 32h973 € 33h978

Diaconaal wwerk wwereldwwijd € 33h313 € 48h515 € 53h315

Rentelasten/bankkosten € 1h500 € 1h003 € 579

Overile lasten

Totaal lasten € 140.340 € 157.880 € 172.381
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Toelichtnn
Kerklenootschappen en hun onderdelen zorlen in Nederland zelf voor de benodilde 
inkomsten voor hun actviteitenh Aan de kerkleden wwordt elk jaar via de Kerkelijke bijdrale 
en collecten levraald om hun bijdrale voor het wwerk van de kerkelijke lemeente wwaartoe 
zij behorenh
Soms bezit de diaconie ook nol (enil) vermolen in de vorm van wwoninlen, landerijen of 
leldmiddelenh Soms is dit aan de diaconie nalelaten met een specifeke bestemminlh De 
opbrenlsten van dit vermolen wworden aanlewwend voor het wwerk van de diaconieh 
De ontvanlen inkomsten van de diaconie wworden besteed aan diaconaal wwerk, zowwel 
plaatselijk, landelijk als wwel wwereldwwijdh Dit vindt plaats in de vorm van ondersteuninl van 
partculieren en lezinnen, en van andere diaconale actviteiten en door middel van 
doorzendinl van lelden voor specifeke projecten lehouden inzamelinlenh
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