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Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 36 leden,
die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Diakenen (Diaconie) telt 12 leden en is verantwoordelijk voor het
beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie en de zending.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van
o.a. de begroting, het collecterooster en de jaarrekening. Het college bestaat uit
tenminste drie leden.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op
de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de
Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar
organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar
financiën.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse
Kerk in Nederland.
De protestantse gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens is een geloofsgemeenschap
die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de
dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken
is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar
onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel
4 lid 2 van de kerkorde.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht dat diaconaat een wezenlijk onderdeel
vormt van de gemeente. Dit willen we zichtbaar maken voor gemeente en samenleving
vanuit een diaconale, pastorale en missionaire houding.
Diakenen zijn geroepen om te dienen aan de Tafel van de Heer en de gemeenschap
rond deze tafel zichtbaar te maken in kerk en samenleving. Het gaat om betrokkenheid
bij de naaste om zo dienstbaar te zijn in de gemeente.
De Diaconie vindt samenwerking met en kiezen voor projecten van Kerk in Actie
belangrijk en ziet dit als een onmisbare ondersteuning bij het uitvoeren van haar taken
en activiteiten.
De Diaconie is met een of meerdere diakenen vertegenwoordigd in alle gemeente
-brede en diaconale werkgroepen en in elk sectie-team. Op deze wijze is er direct
contact en overleg met alle geledingen in de gemeente en is de Diaconie zichtbaar
aanwezig. De activiteiten vinden gedurende het hele jaar plaats.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun
bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe
zij behoren. Onder anderen door middel van het houden van collecten in de wekelijkse
erediensten. Naast de collecten ontvangt de Diaconie ook giften.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, (pacht van)
landerijen of geldmiddelen. Soms wordt aan de Diaconie een legaat nagelaten met een
specifieke bestemming. De opbrengsten en het vermogen worden aangewend voor het
werk van de diaconie.
De Diaconie draagt ook bij voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk.

Elk jaar wordt er gewerkt met een collectrooster.
Elke collecte heeft een duidelijke bestemming en de opbrengst wordt hieraan besteed.
De afdracht van de Kerk in Actie collecten vindt plaats volgens de aangegeven wijze
vanuit de landelijke kerk. Daarnaast wordt het gevraagde jaarlijkse quotum afgedragen
aan de landelijk kerk.
Bij het vragen om giften wordt steeds een specifiek doel opgegeven.
De Diaconie beschikt over een eigen betaal- en spaarrekening. Daarnaast wordt een
bedrag belegt in aandelen van de organisatie Oicocredit.

zie voor beleidsplan PKN: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
zie voor beleidsplan Diaconie: http://www.pkndokkum.nl

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking
hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges, werkgroepen en commissies ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen
worden vergoed.

Samenvatting belangrijkste activiteiten(*):
(*): Het (mee) organiseren en/of ondersteunen van bijeenkomsten en ontmoetingen
kon wegens corona voor een deel niet doorgaan.
Wel hebben de volgende activititeiten plaatsgevonden:
-het verzorgen van de Avondmaalsvieringen.
-het financieren en verzorgen van de zondagse bloemengroet.
-het financieren van de attenties voor gemeenteleden bij ziekte, jubileum, kerst, etc.
-het financieren van de gebruikskosten van de kerkradio.
-het onder de aandacht brengen van en het werken aan bewustwording middels
publiceren in
kerkblad en op de website van Kerk in Actie collecten.
-het verzorgen en afhandelen en afdragen van de collecten.
-het initiëren en uitvoeren van de financiële actie 'Steuntje in de rug".
-het bieden van financiële ondersteuning in de eigen gemeente en het ondersteunen
van een project in Kenia i.v.m. corona.
-het onderhouden van contact met Diaconie Muiderkerk.
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Ook in 2021 heeft corona aandacht gevraagd. Op verzoek van Kerk in Actie is er een
ingelaste collecte gehouden voor India en omringende landen. Het College van
Diakenen heeft de opbrengst hiervoor verdubbeld. Het (mee) organiseren en/of
ondersteunen van bijeenkomsten en ontmoetingen kon wegens corona voor een deel
niet doorgaan. Wel hebben de volgende activititeiten plaatsgevonden:
-het verzorgen van de Avondmaalsvieringen.
-het financieren en verzorgen van de zondagse bloemengroet.
-het financieren van de attenties voor gemeenteleden bij ziekte, jubileum, kerst, etc.
-het financieren van de gebruikskosten van de kerkradio.
-het onder de aandacht brengen van en het werken aan bewustwording middels
publiceren in kerkblad en op de website van Kerk in Actie collecten.
-het verzorgen en afhandelen en afdragen van de collecten.
-het initiëren en uitvoeren van de financiële actie 'Steuntje in de rug".
-het bieden van financiële ondersteuning in de eigen gemeente en het ondersteunen
van een project in Kenia i.v.m. corona.
-het onderhouden van contact met Diaconie Muiderkerk.
In 2021 is voor eenzelfde bedrag deelgenomen in Oikocredit als in voorgaande jaren.
De jaarrekening 2021 is door de Kerkenraad goedgekeurd en vastgesteld in haar
vergadering van 13 juni 2022.

