
 

Diaconie  

Protestantse Gemeente Bovensmilde 

Hoofdweg  

9421  PH  Bovensmilde 

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de 

Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op 

de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in 

de tweede helft van januari te geven voor hun eigen plaatselijke kerk en plaatselijke Diaconie 

Diaconaat is, naast verkondiging en pastoraat, één van de grondstructuren van de kerk. Diaconaat is 
afgeleid van het Griekse woord diakonia, dat dienen betekent. Diaconie en diaconaat betekent dus 
letterlijk 'dienstbaarheid aan de medemens'. 

Als plaatselijke Diaconie van de Protestantse Gemeente Bovensmilde blijven wij ons jaarlijks bezinnen 

om invulling te geven aan die taakstelling.  

Wij doen dat ondermeer door 2 maal per jaar een voedselinzameling te houden voor de voedselbank, 

jaarlijks ongeveer 1500 k.g. eetaardappelen te verbouwen voor de voedselbank,de organisatie van 

Sam’s kledingactie begin November, in individuele gevallen directe steunverlening aan mensen die in 

financiele problemen zitten welke niet via de reguliere hulpverleningskanalen/organisaties direct 

opgelost kunnen worden.  

Maar de Diaconie heeft niet alleen een plaatselijke verplichting maar ook provinciaal/landelijk en 

wereldwijd.  

Omdat niet verwacht mag worden dat een plaatselijke Diaconie alle expertice heeft om dit allemaal te 

beoordelen wordt de wereldwijde en de Landelijke hulpverlening georganiseerd en beoordeeld door 

Kerk in Aktie waaraan wij als plaatselijke gemeente  in financiele zin aan bijdragen.  

Daarom is Kerk in Actie is ook het werk van uw kerk 

De aandacht voor de Provinciale  problematiek  wordt geregeld via de Provinciale advieslijst waar wij 

aan plaatselijke Diaconie per gemeentelid een bijdrage voor doneren. 

 

 

http://www.pkn.nl/


 

Plaatselijk is de ZWO  actief voor de verspreiding van de Elisabethbode, ons adoptiekind via Plan 

Nederland, de paasgroetactie voor gevangenen.  

En daar hebben wij uw hulp bij nodig  en daarom vragen wij ook dit jaar weer uw medewerking en 

financiële bijdrage voor het vervullen van die taak.  

De diaconie die verantwoordelijk is voor de inzameling van de gaven wil u via de Actie Kerkbalans om 

een financiële bijdrage vragen voor de volgende onderdelen. 

 

A  Het plaatselijk diaconale werk, en het diaconale quotum . 

B  Het diaconale aandeel binnen- en buitenland (Werelddiaconaat incl. kinderen in de knel.) 

C Bijdrage voor de plaatselijke z.w.o. commissie 

D Het missionaire aandeel binnen- en buitenland (zendingsquotum) 

 

Om u wat handreikingen te geven voor uw bijdrage het volgende:   

 

Voor het plaatselijk diaconaal werk, het diaconale quotum (A) vragen wij u om een minimale 

financiële bijdrage van € 7,50 per jaar per adres.(A op toezeggingsformulier) 

Via Kerk in Actie wil de  Diaconie een inspanningsverplichting aangaan om voor het Diaconale 
aandeel binnen- en buitenland ( Werelddiaconaat,B) als gemeente een bedrag van minimaal € 3000,- 
bijeen te brengen.  
(B op toezeggingsformulier) 
 
Voor het plaatselijk zendings-en evangelisatiewerk (C) vragen wij u om een minimale financiële 

bijdrage van € 7,50 per jaar per adres.(C op toezeggingsformulier) 

Via Kerk in Actie wil de diaconie een inspanningsverplichting aangaan om voor het missionaire 
aandeel binnen- en buitenland (D) als gemeente een bedrag van minimaal € 2000,- bijeen te  
brengen. 
(D op toezeggingsformulier) 
 
Bovenstaande bedragen zijn goedgekeurd op de gemeentevergadering van  29 november 2017, bij 

de behandeling van de Diaconie/Z.W.O. begroting . 

Samen kerk zijn, plaatselijk, landelijk en in de wereldsamenleving om te getuigen en te dienen brengt 

met zich mee dat wij op deze wijze van u een bijdrage vragen voor het werk van de Diaconie en de 

Z.W.O. commissie.  

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de administrateur van de Diaconie  

J.J.Post  



Rozenstraat 45  

9421 RM  Bovensmilde  

telefoon 0592-415437 

 

Wij hopen op uw bijdrage, naar vermogen 
 

De Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde   

 

 

 

Toezeggingformulier diaconie 2018   

 

Ik heb/wij hebben toegezegd voor 2018 

 

A. € ………      Voor de plaatselijke diaconie en diaconaal quotum van de PKN 
 

B. € ………      Voor het diaconale aandeel binnen - en buitenland (werelddiaconaat) 
 

C. € ………      Voor de plaatselijke z.w.o. commissie 
 

D. € ………      Voor het missionaire aandeel binnen - en buitenland (zendingsquotum) 
 

U wordt verzocht de toegezegde bijdragen door middel van  een eigen overschrijvingskaart over te 

boeken. 

 

Uw bijdrage kunt u overboeken naar bankrekening nummer:  

NL62FVLB063.58.17.799 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Bovensmilde. 

Om onze administratie en ook uw administratie overzichtelijk te houden verzoeken wij u om bij de 

overboeking te vermelden welk bedrag u voor welk onderdeel ( A,B,C en D) wilt bestemmen. 

U kunt elk bedrag natuurlijk ook apart overboeken.  

Alvast hartelijk bedankt hiervoor. 



 

 

 

 

 

 

 


