
Diaconie der Hervormde Gemeente Steenbergen 
 
RSIN nummer : 8241.17.645 
Bankrekeningnummer: NL51RABO0148820611 
Bezoekadres: Kerkplein 7 
                          4651 AN Steenbergen 
 
Postadres:Postbus 110 
                   4650 AC Steenbergen 
Telefoon:0167-564745 (scriba) 
 
Doelstelling 
Het college van diakenen zijn vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om 
mensen te helpen die in nood zijn. 
Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, 
tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad 
komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken, alle mensen, kerkelijk en 
niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp. 
De ZWO commissie maakt onderdeel uit van de Diaconie. 
 
Beleidsplan  2015-2020 
Op de website www.protestantse-gemeenteSteenbergen.nl vindt u het 
beleidsplan van onze gemeente 
 
Bestuurssamenstelling 
De diaconie wordt bestuurd door het college van diakenen. 
Het college bestaat uit 4 leden. 
Voorzitter en penningmeester worden door het college van diakenen 
benoemd. 
De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd 
door voorzitter en penningmeester tezamen. 
 
Beloningsbeleid 
De Diaconie heeft geen werknemers in dienst. alle werkzaamheden gebeuren 
door vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.protestantse-gemeentesteenbergen.nl/


Verkorte staat van baten en lasten  
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De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal 
werk, zowel plaatselijk, landelijk en wereldwijd in de vorm van ondersteuning 
van activiteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden 
inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan kosten van de 
eigen organisatie en bijdrage voor het in stand houden van het landelijk 
diaconale werk van de kerk. 
 

bedragen in euro rekening 
2015 

begroting 
2016 

rekening 
2016 

Baten       

Collecten      894,-       750,-    550,- 

Collectebonnen      225,-           400,-      374,-    

Giften      820,-          800,-     820,-   

Ontvangen interest    167,-           100,-      68,-   

Bloemenfonds    

    

Totaal Baten   2254,-   2100,-    1812,- 

        

Lasten       

Bestedingen diaconaalwerk 
plaatselijk, landelijk en werelwijd 

   411,-        400,- 438,-    

Bestedingen kerkdiensten, 
catechese en gemeentewerk 

453,-      200,-  84,- 

Bijdragen aan andere organen 
binnen de kerk 

311,-        400,- 41,- 

Lasten beheer en administratie, 
bankkosten en rente 

    843,-         800,-    891,-    

Bloemenfonds   79,- 

Totaal lasten  2018,-    2350,-   1533,- 

Resultaat      236,-     225,-      279,- 

 


