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Maak uw roeping waar     2 Petrus 1 
3Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is 
voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen 
heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.  
 
Als je een hechtere band met God wilt, trek dan tijd uit om aan die band 

te werken. Breng tijd met Hem door. Als je je verdiept in zijn woord, zal 

je geloof groeien en zal je leven veranderen. Communicatie maakt en 

houdt relaties sterk, ook je relatie met God.              

 

Tegen deze achtergrond legt Petrus uit dat je je basisgeloof moet verrij-

ken met een aantal eigenschappen: '... daarvoor hebt u meer nodig dan 

vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs 

dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij 

wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, 

zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor 

uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben' . 'Vrienden, doe 

dus je best om goed te leven. Dan zullen jullie je geloof niet verliezen, 

maar het juist laten groeien' . 

Beste gemeenteleden, 

De diaconie van de Hervormde Gemeente Maurik was te laat/ is verge-

ten op tijd kopij in te leveren voor het contactblad van december 2018/

januari 2019. Onze excuses hiervoor. 

Dit stelt ons wel in de gelegenheid om u op deze wijze op de hoogte te 

brengen van de diaconale zaken. 

 
 

1 december 2018 

 



VERWARMING 

 

Tarievenblad per 1 januari 2019 

Diaconie Hervormde gemeente Maurik 

Banknr. NL14RABO 0341 1012 73 

Verenigingsgebouw Kerkplein 8 

 

Verhuur alleen aan meerderjarigen (18 en ouder ) 

 

Per dagdeel verenigingen € 25.00 

Per dagdeel door overige € 50.00 

Gebruik koffie en thee € 1.00 ( binnen) 

Verhuur apparatuur €  10.00  ( buiten gebouw ) 

Verhuur kop & schotel per 10st.  € 3.00 ( buiten gebouw) 

Verhuur tafels     € 3.00         ( buiten gebouw ) 

Verhuur stoelen   € 1.50         ( buiten gebouw ) 

Opm. 

Borg  is € 75.00 euro 

BIJ BREUK KOPJE ,GLAS,BORD ENZ. € 1.50  per stuk 

 

Betaalwijze rechtstreeks aan de beheerder. 

‘HULP VERLENERS VOOR HEN DIE DAT BEHOEVEN’ 

ONDERHOUD  
VERENIGINGSGEBOUW 

Het tarievenblad 2019 van het Verenigingsgebouw:   

De verantwoording van de collectes  
 

Wij zijn op zoek naar mensen die de beheerder kan 

ondersteunen met het onderhoud van het Vereni-

gingsgebouw. Het siert Ronald dat hij ondanks zijn 

gezondheid en privéomstandigheden steeds maar 

weer bereid is om voor het Verenigingsgebouw te 

zorgen. Maar gezien de huidige ontwikkelingen vindt 

de diaconie dat hij hierbij hulp moet hebben.   

Wie voelt dat hij/zij wat kan doen? 

. 

2 

Als u gebruik maakt van het 

Verenigingsgebouw, wilt u 

dan na gebruik de radiator-

kranen bijna dicht draaien.  

(op het sneeuwvlokje of  

1 slag is genoeg om de kou 

buiten te houden). Vorig 

jaar moesten we bijna   

€. 6.000.- aan energiekos-

ten betalen. Dit geld kan 

naar betere doelen, vinden 

wij. Mocht u merken dat er 

een radiator open staat 

meldt het ons dan. 



Diaconale acties december 

Ook dit jaar zal de diaconie weer 
de 80 plussers uit onze gemeente 
verrassen met een kleine attentie. 
Deze pakketten worden op  15 
december rondgebracht door de 
vrijwilligers. 
Voor de vrijwilligers staat om 9.00 
u de koffie klaar waarna we om 
9.30 willen starten met het rond-
brengen.  
 
Voor de bijstandsgezinnen in 
Maurik hebben we in samenwer-
king met bakkerij Knuivers een 
kerstactie in de vorm van kado-
bonnen.  
Bij deze willen we Bakkerij Knui-
vers alvast hartelijk danken voor 
hun medewerking.  
 
De middenstand wil ook hun bij-
drage leveren en wil weer zorgen 
voor kerstpakketten die wij mor-
gen uitdelen aan mensen die dit 
goed kunnen gebruiken.  
Ook hiervoor heel veel dank! 

 

OPROEP: 

Gezocht : nieuwe diakenen.  We 
willen in ieder geval  twee nieuwe 
diakenen in 2019 aan ons college 
toevoegen.  

TAAKDRAGER 

Hans van Zuijlen heeft tijdens de 
afgelopen kerkenraadsvergade-
ring  zijn belofte van geheimhou-
ding afgelegd en is daarbij aange-
steld als taakdrager voor het be-
heer van de financiën van de Dia-
conie. 

De verantwoording van de collectes  
 

Als bijzondere aktie hadden we de aktie voor de nood op Sulawesi. Er is voor 
een totaalbedrag van €. 373,16 door u bijeen gebracht. Bestaande uit €. 86,80 
Valentijn 5-10, kerkcollecte 7-10 €. 138,25, collectebus €. 67,70 en de avond-
maalscollecte van 21-10 €. 80,40. Allen hartelijk dank.  Het bedrag is overge-
maakt naar het noodfonds van Kerk in Aktie tbv Sulawesi. 
Overige collectes: 1-10 NBG  €.92,22 , 14-10- Werelddiaconaat €. 99.-; 28-10 
Zending €.63,-. De opbrengst van het offerblok is bestemd voor de hulp aan 
de schoolkinderen in Kenia. Onze (oud)dorpsgenote Annemarieke Blanken-
steijn is hier aktief bij. Na de kerst zullen deze weer ledigen. 
 
De komende collectes zijn bestemd voor: 
2 december: Vandaag collecteren we voor kerkdienst gemist, voor deze ma-
nier van meeluisteren of op een ander moment brengen kosten met zich 
mee, vandaar de collecte hiervoor. 
9 december: Met de collecte van vandaag willen we een bijdrage doen aan 
het Kerstfeest van de Hervormde Vrouwen Groep, die hiermee dorpsgenoten  
een gezellige maaltijd met elkaar willen aanbieden. 
16 december: Collecte bestemd voor ons Bloemenfonds waaruit we onder 
meer de wekelijkse bosjes bloemen en  de kerstversiering betalen. 
23 december: Is de collecte voor de jaarlijkse Dorcasaktie tbv de aller armsten 
in Nederland en daarbuiten. 
24 december. Kerstnachtdienst.  Deze collecte is bestemd voor noodhulp. 
25 december: Een KIA collecte en dit keer voor kinderen in de knel. Ze bren-
gen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier 
of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel 
kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsge-
weld. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd 
is voor kinderprojecten! 
30 december: Om ons jeugdwerk in stand te houden, willen we vandaag hier-
voor collecteren. Van harte bij u aanbevolen. 
31 december: Op deze laatste dag van het jaar collecteren we voor het plaat-
selijk diaconaal werk. Een actie die helaas nog steeds nodig is. Hartelijk dank 
voor uw gift. 
In het nieuwe jaar komen we op 6 januari weer bijeen en collecteren we voor 
kerkdienst gemist. 
Op 13 januari collecteren we voor palliatieve zorg in het Vrijthof. Palliatieve 
zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van 
een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uit-
behandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar men-
sen niet van kunnen genezen. Met deze ziekten kun je nog wel weken, maan-
den of zelfs jaren leven. 
Daarnaast is het ondersteunen van naasten ook een belangrijk onderdeel van 
palliatieve zorg. 
20 januari: Vandaag is het een oecumenische dienst  in de Eenheid der Chris-
tenen, vandaar dat de collecte hier ook voor bestemd is. 
27 januari: Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal en in deze dienst collec-
teren we altijd voor noodhulp. 
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De begroting 2019 van de diaconie  
 

 
Baten:       Begroot 2019 Begroot 2018 Werkelijk  2017 

       €  €  € 

80. Baten onroerend goed    10.050   8.850  10.844 

81. Rentebaten            50   1.000          46  

82. Opbrengst uit stichtingen en kassen           0         75            6 

83.  Bijdrage levend geld      1.900    1.100     2.138 

 
Lasten:  

41. Lasten onroerende zaken   9.200  9.750  55.540 

45. Verplichtingen en bijdr. andere organen     850     500       830  

47. Kosten beheer en administratie   3.020  3.350    2.590 

 
 Totale lasten     13.245  13.800   59.129 

 
Diaconaal werk 

50. Diaconaal werk plaatselijk   2.375  3.875  4.103 

51. Diaconaal werk landelijk   1.850  1.750  2.012 

52. Diaconaal werk wereldwijd   2.350  2.500  2.707 

 
Overige baten en lasten 

53. Dotatie bestemmingsreserve e voorz.         0  -400            0 

58. Overige baten en lasten           0  -200     1.648 

 Totaal overige baten en lasten:          0  -600     1.648 

 
  

Toelichting bij 41: betreft de in 2016 begrootte en uitgelopen verbouwing van het  Verenigingsgebouw. 

 

De hierboven gepubliceerde begroting is in opdracht van de diaconie opgesteld door het Kantoor Kerkelijke 

Administratie en goedgekeurd door de kerkenraad ter publicatie. Mocht u de begroting en de uitgebreide 

toelichting in willen zien dan kunt u deze opvragen bij de diaconie. 

 

Het jaarplan van de diaconie 

De diaconie heeft een jaarplan opgesteld voor 2019. Buiten de noodhulp (waar wij altijd aandacht aan beste-

den) en onze taak tijdens de eredienst in de kerk en De Valentijn zijn onze plannen gebaseerd op de be-

zetting van de diaconie. Hoe meer mensen bij de diaconie, hoe meer wij kunnen doen. Heeft u belangstelling 

voor dit jaarplan laat het weten aan één van diakenen en u krijgt het toegezonden per mail  of post. 

 diaconie@hervormdmaurik.nl 

Publicatie Begroting 2019, Diaconie  Hervormd Maurik 

84.  Door te zenden collecten en bijdragen    3.500    2.500     3.462 

 Totale baten     15.500  13.525   16.496 

48.  Rentelasten        175     200       169 

 Baten minus de lasten      2.255      -275  -42.633 

 Totaal diaconaal werk:    6.575  8.125  8.722 

Resultaat     -4.320  -9.000  -49.807 
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