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Inleiding 

Dit jaarverslag bevat een verantwoording van de activiteiten 
van het deputaatschap Hulpverlening in Bijzondere Noden der 
Gereformeerde Gemeenten over het jaar 2019. Christus heeft 
zelf gezegd: “De armen hebt gij altijd bij u.” Daarvan zijn we in 
2019 ook weer getuige geweest. Wereldwijd is de kloof tussen 

arm en rijk weer groter geworden. En ook in 2019 werden 
verschillende gebieden getroffen door rampen. Hoewel we op 
wereldschaal klein zijn, ligt er daarmee nog steeds een taak 
voor ons deputaatschap. 
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1. Missie en doelstelling 

Mandaat 

Het deputaatschap Bijzondere Noden is ingesteld door de 
Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten en voert 
volgens het door de synode opgestelde mandaat de 
wereldwijde diaconale taak van de kerk uit namens de leden 
van de Gereformeerde Gemeenten. Op de Generale Synode 
van 2019 is de opdracht tot ondersteuning van de vervolgde 
kerk, die aanvankelijk bij verschillende deputaatschappen lag 
en uitvoering kreeg in de Commissie Vervolgde Kerk, 
toegevoegd aan het mandaat van Bijzondere Noden. Met deze 
uitbreiding luidt het mandaat als volgt: 

“Het lenigen van bijzondere diaconale noden binnen de kring van 
de Gereformeerde Gemeenten in samenwerking met en tot steun 
van de plaatselijke diaconieën door schenking of lening”.  

“Het lenigen van bijzondere noden van met de Gereformeerde 
Gemeenten corresponderende kerken in het buitenland in nauwe 
samenwerking met de door deze kerken voor diaconale 
hulpverlening ingestelde deputaatschappen of commissies”.  

“Het verlenen van (nood)hulp aan door natuurrampen, 
hongersnood, oorlogsgeweld, epidemieën of anderszins 
getroffenen in binnen- en buitenland”.  

“Het verlenen van structurele diaconale hulp aan projecten en 
programma’s gericht op verbetering van de 
levensomstandigheden in het buitenland in nauwe 
samenwerking met geestverwante plaatselijke kerken of 
organisaties”.  

“Het lenigen van de nood van om hun geloof verdrukte en 
vervolgde christenen in het buitenland door het verstrekken van 
diaconale hulp, het verstrekken van lectuur, het geven van 
toerusting of anderszins”. 

“De ondersteuning en begeleiding van diaconale projecten op de 
huidige en voormalige zendingsterreinen van de Gereformeerde 
Gemeenten en van diaconale projecten die in nauwe relatie staan 
met de Evangelieverkondiging onder de Joden in een goed overleg 
en in nauwe samenwerking met de deputaatschappen voor de 
Zending en voor Israël”.  

“Voor het verkrijgen van de voor de uitoefening van deze 
diaconale taken noodzakelijke middelen zal het deputaatschap 
kerkenraden en gemeenteleden regelmatig opwekken gaven te 
besteden via de daarvoor ingestelde kerkelijke kanalen en hen 
ook informeren over de besteding daarvan”. 
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“De diaconieën van de gemeenten zullen nauw betrokken worden 
bij het door het deputaatschap gevoerde beleid en daarover zo 
breed mogelijk worden geïnformeerd via de daarvoor door de 
classes benoemde classisdiakenen”. 

Doelstelling 

Dienstbaarheid betonen, gehoorzamend aan het grote gebod 
om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. 
Dit dienstbetoon maakt het Evangelie zichtbaar in daad en 
Woord en vindt zijn oorsprong in Christus die kwam om te 
dienen. 

> Deze dienstbaarheid is gericht tot de meest kwetsbaren 
binnen en buiten de kerk, met speciale aandacht voor 
(vervolgde) huisgenoten des geloofs; 

> Deze dienstbaarheid richt zich op de eerste 
levensbehoeften, waarbij kwetsbaren zoveel mogelijk in 
staat worden gesteld om daar zelf in te kunnen voorzien; 

> Deze dienstbaarheid staat waar mogelijk ten dienste van de 
lokale christelijke gemeente, zodat zij in staat gesteld wordt 
om haar diaconale opdracht in de gemeente en in de 
samenleving uit te kunnen voeren.  

In de selectie en begeleiding van diaconale projecten worden 
de volgende aspecten gebruikt voor selectie van projecten en 
het meten van resultaten: 

> Het Evangelie wordt zichtbaar gemaakt in daad én Woord; 

> Er wordt ondersteuning geboden aan de meest kwetsbaren; 

> De ondersteuning is gericht op de eerste levensbehoeften; 

> De ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op 
zelfredzaamheid; 

> De ondersteuning staat ten dienste van de diaconale taak 
van de lokale christelijke gemeenten.
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2. Hulpverlening 

Binnenlandse hulp 

Een klein, maar toch belangrijk onderdeel van de hulpverlening 
van het deputaatschap is de binnenlandse hulpverlening. In 
2019 werd er financiële ondersteuning gegeven en liepen er 
enkele renteloze leningen aan diaconieën van onze 
gemeenten. Daarnaast werd de CBB, de Christelijke Bibliotheek 
voor Blinden en Slechtzienden gesteund voor het inspreken en 
ontwikkelen van materiaal voor deze doelgroep. Tenslotte 
exploiteerde Bijzondere Noden in 2019 een drietal woningen 
voor rolstoelgebonden personen. 

Naast de financiële hulp die we boden is er in 2019 ook 
toerusting gegeven aan diakenen. In samenwerking met het 
deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg is er voor 
het eerst een landelijke Diakendag georganiseerd voor 
diakenen uit de Gereformeerde Gemeenten. Tijdens deze dag 
konden de diakenen verschillende workshops volgen over 
diaconale thema’s en was er ruimte voor onderlinge 
ontmoeting. Deze dag werd als zeer nuttig en waardevol 
ervaren en zal daarom in de toekomst herhaald worden. 

Structurele hulp 

Het grootste gedeelte van de ondersteuning van Bijzondere 
Noden is structureel. Jaarlijks wordt een zorgvuldige afweging 
gemaakt of de projecten die langjarig gesteund worden ook 
daadwerkelijk diaconaal zijn; zijn ze gericht op de meest 
kwetsbaren en voorzien ze in de eerste levensbehoeften? 
Deze focus biedt de gelegenheid om onze middelen te 
besteden aan de meest kwetsbare groepen, zoals 
straatkinderen in Peru of achtergestelde gehandicapten in 
Nigeria en Zimbabwe. Zo kan Bijzondere Noden als handen van 
de kerk hulp bieden waar de nood het hoogst is en aan 
degenen die geen helper hebben. 

In verschillende projecten hebben we in 2019 ingezet op het 
vergroten van de onafhankelijkheid. Zo is de zelfredzaamheid 
en financiële slagkracht van vrouwen toegenomen nadat ze lid 
werden van een spaargroep en konden gehandicapten dankzij 
goede scholing toch aan een baan komen. Zo investeerden we 
in een aantal projecten meer in training en capaciteitsopbouw 
in plaats van op het steeds terugkerende voorzien in goederen 
en voedsel. 
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Noodhulp 

Naast de uitvoering en monitoring van lopende 
noodhulpprojecten zijn er in 2019 op verschillende plaatsen 
rampen gebeurd. In maart waren er hevige regens en daardoor 
overstromingen en landverschuivingen in Sentani, Papoea. 
Onder andere via onze zustergemeente van de GJRP, maar ook 
via andere kanalen konden we snel hulp verlenen. Eveneens in 
maart raasde de orkaan Idai over Mozambique, Malawi en 
Zimbabwe. Dit zorgde voor enorme wateroverlast waarbij ruim 
1300 mensen de dood vonden en meer dan drie miljoen 
mensen schade ondervonden. In goede samenwerking met de 
deputaatschappen Hulp bij Bijzondere Noden van de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Algemene Kas 
Bijzondere Noden van de Oud Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland kon financiële hulp verleend worden aan 
verschillende projecten in Mozambique en Malawi. Daarnaast 
boden we via verschillende partnerorganisaties noodhulp bij 
onder andere (dreigende) hongersnood in Jemen en 
Zimbabwe, rellen op Papoea en overstromingen door 
Moessonregens in Nepal.  

Vervolgde Kerk 

Het aandachtsgebied van de vervolgde kerk heeft inmiddels 
een duidelijke plaats gekregen, zowel in de 
projectenbestedingen van Bijzondere Noden als in de 

achterban. Het aantal projecten, maar ook de inkomsten namen 
in 2019 toe. Er is een projectenbeleid vastgesteld waarin 
vastgelegd wordt op basis van welke criteria landen en 
projecten worden geselecteerd. De focus voor de 
projectondersteuning ligt nu op ondersteuning in Noordoost-
Azië en het Midden-Oosten. Deze ondersteuning wordt 
uitgevoerd via onder ons bekende hulporganisaties, maar 
eveneens via directe contacten. Zo kon het werk in Jordanië en 
in de Palestijnse gebieden worden uitgebreid. Er is daarbij een 
goede samenwerking met het deputaatschap voor Israël, die 
goede en betrouwbare  contacten heeft in het Midden-Oosten. 
Voor Noordoost-Azië wordt met vertegenwoordigers uit 
verschillende kerkverbanden op een goede manier 
samengewerkt. Dit samenwerkingsverband fungeert als 
platform om kennis, fondsen en projecten bij elkaar te brengen. 
Via verschillende gezamenlijke projecten werd zo hulp 
geboden aan vervolgde Christenen in dit gebied. 

Lectuur en toerusting 

De kernactiviteit van Bijzondere Noden als “handen van de 
kerk” is het faciliteren van praktische hulpverlening. Diaconaat 
zou echter geen diaconaat zijn als de praktische hulp, of zoals 
het bevestigingsformulier van diakenen spreekt van de 
“uiterlijke gift”, niet samen zou gaan “met de troostelijke 
redenen uit het Woord van God”. Deze beide zaken moeten 
“armen en ellendigen hulp bewijzen”. Daarom besteedt 
Bijzondere Noden waar mogelijk aandacht aan 
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Woordverkondiging. Dat krijgt gestalte door het werken met 
lokale kerken, maar ook door Bijbel- en lectuurverspreiding. In 
2019 is daarom opnieuw een bijdrage gegeven aan het in 2018 
gestarte lectuurproject door de gezamenlijke 
deputaatschappen Bijbelverspreiding, Israël, Zending, 
Evangelisatie en Bijzondere Noden. Binnen dit lectuurwerk 
worden boeken en brochures waarin de Bijbelse boodschap op 
een betrouwbare manier wordt verwoord, vertaald in inmiddels 
een tiental talen. Deze worden beschikbaar op de website 
www.bibleandbooksministry.com. Bijzondere Noden heeft aan 
dit project bijgedragen om een aantal boekjes die geschikt zijn 
voor de doelgroep te vertalen in het Arabisch. Inmiddels 
worden deze onder andere in Jordanië ook daadwerkelijk 
gebruikt. 

Resultaat 

In het Bijbelse diaconaat spreken we niet graag over resultaat 
en rendement. Het omzien naar de behoeftige naaste en hem 
of haar te helpen, is in zichzelf een gehoorzamen aan de 
Bijbelse opdracht om goed te doen, ook al zou het geen 
blijvende verandering teweegbrengen. Aan de andere kant 
moeten wij, ook in analogie met de Bijbelse boodschap, 
zorgvuldig omgaan met de financiële middelen die ons worden 
toevertrouwd. Het deputaatschap moet verantwoording 
afleggen van alle werkzaamheden en daarbij het effect van de 
bestedingen kunnen benoemen. Ieder project moet worden 
beoordeeld aan de hand van vijf doelstellingen (zie pagina 4, 
Doelstelling). 

Zo mogelijk worden steeds meerdere doelen bereikt, en deze 
worden gedurende de looptijd van ieder project bewaakt, in 
het bijzonder bij een jaarlijkse contractevaluatie. 
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3. Beleid en kwaliteit 

Binnen het diaconaat is het betonen van barmhartigheid 
belangrijker dan effectiviteit en efficiëntie. Toch moet het 
deputaatschap ook in het uitvoeren van de werkzaamheden 
letten op het uitvoeren van de juiste dingen op de juiste 
manier. De commissie Beleid en Kwaliteit heeft in het 
afgelopen jaar onder andere nagedacht over de manier van 
projectselectie en -evaluatie en over het opstellen van lange 
termijndoelstellingen.  

Ook is in 2019 meer vorm gegeven aan specialisatie van de 
deputaten. Naast dat enkele deputaten al een extra functie 
hadden op het gebied van financiën of communicatie, is nu ook 
elke deputaat specialist voor een aantal landen of projecten. 
Dit houdt in dat er door deputaten meegedacht wordt bij 
nieuwe aanvragen en bij de voorbereiding van werkbezoeken. 
Hierdoor is het bestuur nauwer en meer inhoudelijk betrokken 
bij de projecten en kunnen we ook meer gericht toewerken 
naar verbeteringen en lange termijndoelstellingen. 

Selectie van projecten 
Tijdens de deputatenvergaderingen zijn onder andere de 
binnengekomen aanvragen besproken en is de hoogte van de 
financiële steun vastgelegd. Deze procedure geldt voor zowel 
nieuwe als herhaalde aanvragen. Zo zijn er in 2019 96 

projectvoorstellen opgesteld en beoordeeld. Daarnaast kwam 
er ook een aantal aanvragen binnen waarvan bij voorbaat al 
duidelijk was dat deze niet pasten bij het mandaat en beleid 
van Bijzondere Noden. Deze zijn in het dagelijks bestuur 
besproken en afgewezen. Bij de besluitvorming is gebruik 
gemaakt van onderstaande vijf criteria: 

> Diaconaal 
Wordt de daad gecombineerd met het Woord? 
Staat het werk ten dienste van de kerk? 
Is het gericht op het voorzien in eerste levensbehoeften 
voor kwetsbaren? 

> Kwaliteit  
Wordt zelfredzaamheid gestimuleerd? 
Is de hulpverlening effectief in het aanpakken van de 
oorzaak van de nood? 
Is er balans in machtsstructuren binnen de organisatie? 

> Financiën 
Is er sprake van goede financiële administratie en 
regelmatige verantwoording? 
Zijn er voldoende verschillende financieringsbronnen? 
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> Beleid  
Is er een duidelijke en realistische beleidsvisie van de 
organisatie? 

> Lange termijn  
Voldoet de ondersteuning aan de gezamenlijk opgestelde 
lange termijnvisie? 

Projectmonitoring 
Om de kwaliteit van de projecten te waarborgen is het 
onontbeerlijk om de voortgang van het werk en het 
functioneren van de partnerorganisaties te monitoren. 
Daarvoor is er regelmatig contact met de uitvoerende partij en 
verwachten we per kwartaal of halfjaar een financiële en 
beschrijvende rapportage. De vereisten voor deze 
verslaglegging zijn vastgelegd in het contract. Na uitbetaling en 
afsluiting van een contract voeren we een projectevaluatie uit. 
Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van dezelfde 
criteria als bij de selectie. Ook worden het budget en het 
voorstel dat bij de aanvraag is aangeleverd vergeleken met de 
behaalde resultaten. Zo wordt dus bij de aanvraag, tijdens de 
looptijd en na afloop van het jaarcontract beoordeeld of het 
project past bij het mandaat van Bijzondere Noden en of het 
kwalitatief van het juiste niveau is.  

Projectadministratie 
Van alle ondersteuningen worden overeenkomsten gemaakt 
die in een gedetailleerde projectadministratie worden 
vastgelegd. Elke overeenkomst van ondersteuning bevat 
betalingstermijnen die pas betaald worden als aan 
voorwaarden voldaan wordt. Bij de vastlegging, verwerking en 
goedkeuring van contracten en betalingen wordt onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende bevoegdheden die 
projectcoördinatoren, algemeen secretaris en penningmeester 
hebben.    

Projectevaluaties 
Bij het project van The Saviours Welfare in Lahore, Pakistan is 
een externe evaluatie uitgevoerd. Daaruit zijn een aantal 
aanbevelingen gekomen die voor een gedeelte al opgevolgd 
zijn, en bij vervolgsteun vanuit het deputaatschap zullen deze 
verder bewaakt worden. 

Risico-inventarisatie 
De sector van (nood)hulpverlening wordt gekenmerkt door 
grote onzekerheden. Voortdurend moet ingespeeld worden op 
rampen of veranderende omstandigheden. Bijzondere Noden 
heeft de onzekerheden en risico’s benoemd en waar mogelijk 
maatregelen daarvoor genomen. Daarbij is de kans op het 
optreden van deze risico’s ingeschat in een schaalverdeling 
van zeer klein, klein, reëel, groot. 
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Risico Maatregelen 

Kans op optreden 
en impact op 

resultaten 
Strategische 
risico’s 

Bijzondere Noden is een relatief 
kleine organisatie die wereldwijd 
opereert op allerlei gebieden zoals 
noodhulp, structurele hulp en 
ondersteuning van de vervolgde 
kerk. Bijzondere Noden zou daardoor 
mogelijk de ontwikkelingen niet bij 
kunnen houden en niet adequaat 
kunnen reageren. 

- Jaarplan en meerjarenbeleidsplan 
- Tweemaandelijkse evaluatie jaarplan 
- Relatief groot bestuur, met langdurig betrokken 

deputaten vanuit verschillende achtergronden 
- Borgen van kennis en ervaring in procedures en 

systemen 
- Contact met andere soortgelijke organisaties 

door middel van Prisma, overleggen met andere 
deputaatschappen en kerken 

Kans: reëel 

Gevolg: kwaliteitsverlies op 
het gebied van 
projectbewaking en -
uitvoering, verminderd 
draagvlak en daarmee 
inkomsten vanuit achterban 

 

Reputatie-
schade 

Bijzondere Noden verleent hulp met 
gelden die verkregen zijn van leden 
van de Gereformeerde Gemeenten. 
Negatieve publiciteit kan grote 
gevolgen hebben voor het 
bestaansrecht van Bijzondere Noden.  

- Bijzondere Noden heeft een trouwe achterban 
- Het bestuur en de medewerkers zijn afkomstig 

uit de achterban 
- Duidelijk beleid om operationele risico’s te 

beperken en te voorkomen (zie onder) 
- Opstellen van integriteitsbeleid en gedragscode 

Kans: zeer klein 

Gevolg: zeer grote 
vermindering van inkomsten  

Operationele 
risico’s 

Bijzonder Noden is een kleine 
organisatie, waardoor het 
afbreukrisico groot is. Daarnaast 
wordt er gewerkt met een veelheid 
aan projectpartners in instabiele 
contexten wat zorgt voor een 
behoorlijk risico op het niet bereiken 
van de doelstellingen of zelfs het 
verkeerd gebruik van ter beschikking 
gestelde middelen. 

- Betrokkenheid vrijwilligers/externe 
professionals bevorderen 

- Deputaten zijn in het algemeen lange tijd 
betrokken 

- Duidelijk beleid ten aanzien van 
partnerorganisaties (projectenbeleid), fraude en 
corruptiebeleid 

- Kortdurende (jaarlijkse) overeenkomsten met 
duidelijke eisen ten aanzien van rapportage  

- Tweejaarlijks projectbezoek 
- Regels voor uitvoeren van audits 

Kans: reëel 

Gevolg: projectdoelstelling 
wordt niet gehaald of 
verkeerd gebruik van geld  
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Wet- en 
regelgeving 

Voor een ANBI-instelling als 
Bijzondere Noden is het noodzakelijk 
om op de hoogte te zijn van de 
actuele wet- en regelgeving, ook wat 
betreft het internationale 
betalingsverkeer. 

- Jaarlijkse toetsing door professionele externe 
accountantscontrole 

- Samenwerking met andere GG organisaties op 
het gebied van algemeen beleid (bijv. privacy 
wetgeving) 

- Navolgen regels internationaal sanctiebeleid 
 

Kans: klein 

Gevolg: verhindering bij 
internationale banktransacties 
of boete door autoriteit 
persoonsgegevens en 
daardoor reputatieschade.  

 

Financiële 
risico’s 

Bijzondere Noden gaat 
overeenkomsten met andere 
organisaties aan voor langere 
termijn, zonder de middelen 
daarvoor al beschikbaar te hebben. 
Bij onvoldoende inkomsten bestaat 
het risico op acute tekorten. 

- Aangaan van relatief kortdurende (jaarlijkse) 
verplichtingen 

- Continuïteitsreserve 
- Trouwe achterban van diaconieën met 

behoorlijke reserves 
- Gescheiden financieel beleid voor noodhulp, 

niet-noodhulp en vervolgde kerk: voor grote 
bijdragen aan noodhulp worden alleen 
overeenkomsten aangegaan als er ook 
inkomsten zijn gerealiseerd. Voor niet-
noodhulp wordt begroot op basis van een 
meerjarig gemiddelde van inkomsten 

- Toetsing door accountant 
- Driejaarlijkse toetsing door de Generale Synode 
- Uitbesteding van financiële administratie aan 

Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening (dat 
eveneens getoetst wordt door zowel accountant 
als Generale Synode) 

- Financiële reserves worden alleen belegd bij 
het Kerkelijk Grootboek 

Kans: klein 

Gevolg: niet kunnen voldoen 
aan betalingsverplichting, 
project kan niet uitgevoerd 
worden zoals gewenst. 

 

Financiële 
verslaggeving 

Bijzondere Noden ondersteunt 
kwetsbaren in de samenleving via 
vele organisaties wereldwijd. Het 
risico bestaat dat er geen duidelijk 
overzicht gegeven kan worden van 
de overheadkosten 

- Duidelijke rapportage-voorwaarden en 
monitoring ten aanzien van overheadkosten 

- Grotere projecten worden periodiek beoordeeld 
door een externe accountant 

- Uitgewerkte doelstelling 

Kans: reëel 

Gevolg: beperkt tot 
individueel project  
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Werkbezoeken 
Om de voortgang en de kwaliteit van de uitgevoerde 
activiteiten nog beter te kunnen beoordelen bezoeken we 
periodiek alle structurele projecten. Dit wordt ook gedaan om 
de contacten te onderhouden. Door wisselingen in het 
personeelsbestand en langdurige ziekte was het aantal 
werkbezoeken in 2019 lager dan gebruikelijk. In juni heeft Jan 
Drost als staflid tijdens een Koersvakantie een bezoek 
gebracht aan Jordanië. Tijdens deze reis is ook het project in 
Amman bezocht. Daarnaast is in oktober een werkbezoek 
gebracht aan Malawi, waarbij de structurele projecten en een 
aantal noodhulpprojecten zijn bezocht. Ook waren er 

mogelijkheden voor het bespreken van verdere samenwerking 
met verschillende andere partnerorganisaties. Leonora 
Grandia als projectcoördinator en Paul Velthove als deputaat 
en voorlichter hebben voor de vervolgde kerk een bezoek 
gebracht aan Zuid-Korea. Hierbij is geëvalueerd hoe er zowel 
bovengronds als ondergronds hulp wordt geboden aan 
vervolgde christenen in Noordoost-Azië. 

Gebaseerd op de bevindingen tijdens het werkbezoek is er 
voor de structurele projecten een nieuw meerjarenbeleid 
geformuleerd. Dit betreft de hoogte van onze steun, de 
mogelijke verbeterpunten en een eventueel afbouwscenario.
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4. Communicatie 

Uit het grote aantal collecten en giften dat we ontvingen, bleek 
opnieuw dat het werk van Bijzondere Noden gedragen wordt 
door veel gemeenteleden. In 2019 zijn verschillende 
communicatie-uitingen ingezet. Om verantwoording af te 
leggen van de manier waarop de giften worden besteed, maar 
ook om gemeenteleden inhoudelijk te betrekken en betrokken 
te houden bij het wereldwijde diaconale werk. 

Voorlichting 
Onze voorlichters mochten dit jaar in totaal 65 voorlichtingen 
verzorgen op kinderclubs, jeugd- en vrouwenverenigingen, 
seniorenmiddagen, gemeenteavonden, scholen enzovoorts. 
Zo’n 4000 kinderen, jongeren en ouderen werden hiermee 
bereikt. 

Samenwerkingen 
Er waren verschillende samenwerkingen op 
communicatiegebied. In de zomer was Bijzondere Noden 
betrokken bij het Koersproject ‘Jong en vervolgd’ van de 
Jeugdbond. In samenwerking met Stichting De Ondergrondse 
Kerk (SDOK) zijn materialen en voorlichtingen uitgewerkt om 
het thema christenvervolging bij de kinderen en jongeren 
onder de aandacht te brengen. Met de acties die de 
deelnemers van de Koersvakanties organiseerden, werd het 

prachtige bedrag opgehaald van € 76.993,44, waarvan de helft 
bestemd was voor Bijzondere Noden. 

Een andere samenwerking met de Jeugdbond was de Koersreis 
naar Jordanië. 21 jongeren bezochten met Laurens Kroon 
(JBGG) en Jan Drost als reisleiders de gemeente in Amman die 
door Bijzondere Noden wordt gesteund. Met de CGO werd in 
Veenendaal de leergang Vervolgde Kerk georganiseerd, waar 
21 personen aan deelnamen. 

Online en offline 
Een belangrijke ontwikkeling was de lancering van de nieuwe 
website. De website biedt meer ruimte voor betrokkenheid van 
de achterban en het delen van nieuws en verhalen. Tenslotte 
zijn ook de bestaande activiteiten doorgegaan: er verschenen 
vier Noodklokken en de digitale nieuwsbrief en het 
Diakenbulletin werden meerdere keren verstuurd. We zijn blij 
te constateren dat het aantal abonnees van beide mailings is 
toegenomen. We adverteerden in het RD, de Daniël, de 
GezinsGids en de Saambinder. In laatstgenoemd weekblad 
verscheen ook een vierdelige artikelenserie over het diaconaat 
door deputaat A. van der Spek. 
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Fondsenwerving 
Voor het verkrijgen van financiële middelen voert het 
deputaatschap een voorzichtig beleid dat vooral gericht is op 
duidelijk en transparant informeren. Voor de diverse 
doelgroepen geldt het volgende: 

> Kerkenraden en diaconieën worden actief gevraagd om bij 
te dragen als er noodhulp gegeven moet worden. In dat 
geval worden diaconieën door middel van een brief en/of 
email gevraagd hiervoor een bijdrage te doneren of een 
collecte te houden. Voor de structurele ondersteuning van 
projecten wordt aan kerkenraden één keer per jaar 
gevraagd om Bijzondere Noden op het collecterooster te 
plaatsen. In het najaar wordt een oproep gedaan om samen 
met het deputaatschap Zending een najaarscollecte te 
houden, en aan het eind van het jaar wordt gevraagd een 
Kerstcollecte te houden, waarbij een suggestie gedaan 
wordt voor een bestemming. 

> Aan verenigingen, zowel vrouwenverenigingen als 
jeugdverenigingen wordt ten minste één keer per jaar een 
brief verstuurd met de vraag om een voorlichter uit te 
nodigen. Tijdens voorlichtingen ligt de nadruk vooral op het 
geven van informatie, en minder op het geven van een 
financiële bijdrage. Toch wordt er in veel gevallen tijdens 
dergelijke voorlichtingen een collecte gehouden, 
producten verkocht of wordt er na afloop een bedrag 
overgemaakt. 

> Particulieren krijgen via hun kerkelijke gemeente vier keer 
per jaar de Noodklok waarin zij geïnformeerd worden, en 
waarin verschillende mogelijkheden geboden worden om 
financieel bij te dragen. Met elke uitgave wordt een 
machtigingskaart verstuurd waarmee een éénmalige of een 
herhalende gift toegezegd kan worden.  

> Van de mogelijkheid een periodieke overeenkomst af te 
sluiten die geldig is voor de Belastingdienst wordt ook veel 
gebruikt gemaakt. 

> Verschillende keren per jaar wordt een emailnieuwsbrief 
verstuurd naar circa 900 abonnees. In deze nieuwsbrieven 
is altijd een link opgenomen naar de doneerpagina op de 
website. 

> Voor de fondsenwerving is de website inclusief de 
mogelijkheid om via iDeal te betalen een steeds 
belangrijker kanaal geworden. De website biedt ook 
mogelijkheid om het genoemde formulier voor een 
periodieke overeenkomst, geldig voor de Belastingdienst, 
al gedeeltelijk ingevuld te downloaden en te gebruiken. 
Tevens staat op de website informatie om Bijzondere 
Noden in een nalatenschap op te nemen. 
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5. Organisatie 

Deputaatschap 
Het deputaatschap Bijzondere Noden is een zelfstandig 
onderdeel van de Gereformeerde Gemeenten met 
rechtspersoonlijkheid en valt onder de ANBI-beschikking van 
de Gereformeerde Gemeenten. Het deputaatschap, bestaande 
uit elf deputaten, heeft in 2019 zes keer vergaderd. In deze 
vergaderingen worden alle besluiten genomen omtrent het 
algemeen beleid en het goedkeuren of afwijzen van 
projectvoorstellen. In urgente gevallen neemt het dagelijks 
bestuur tussentijds beslissingen. Het dagelijks bestuur bestaat 
uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het 
deputaatschap. 

Deputaat A. Waaijenberg heeft in 2019 afscheid genomen. 
Bijna 45 jaar heeft hij als secretaris het deputaatschap mogen 
dienen en daarbij zeer veel werk verzet. Het deputaatschap is 
hem zeer erkentelijk voor al zijn inspanningen. In zijn plaats 
heeft J. de Deugd uit Krimpen aan den IJssel plaatsgenomen in 
het deputaatschap. 

Bureau 
Het bureau van Bijzondere Noden is het uitvoerende orgaan 
van het deputaatschap, met Jan Drost als algemeen secretaris, 
Cynthia Nieuwland als communicatiemedewerker en Carine 

Clements als office assistant. De functie van projectcoördinator 
buitenland werd tot eind februari vervuld door Bertine 
Vermeer. Na meer dan acht jaar heeft zij afscheid genomen van 
Bijzondere Noden en is Marlene Pors in haar plaats benoemd. 
In november is Kees Proos benoemd als projectadministrateur. 
Per 31 december telt het personeelsbestand daarmee vijf 
personen met een omvang van in totaal 4,4 FTE. 

Vrijwilligers 
Veel werk is verzet door een aantal vrijwilligers. Onze 
voorlichters Jannie Kranendonk, Jan Troost en Paul Velthove 
hebben velen in onze achterban bereikt met hun 
voorlichtingen in de gemeenten en op scholen. Ook de 
projectcoördinatoren Leonora Grandia en Pieter Poppe hebben 
op vrijwillige basis veel werk verricht voor respectievelijk de 
vervolgde kerk en de projecten in Zuid-Afrika. 

Vergoedingen en nevenfuncties 
Deputaten en vrijwilligers ontvangen geen financiële 
vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alleen daadwerkelijk 
gemaakte kosten, reiskosten en verblijfkosten tijdens 
eventuele werkbezoeken, worden vergoed. De salarissen van 
de bureaumedewerkers worden door het dagelijks bestuur 
vastgesteld en één keer per jaar opnieuw bezien. Hiervoor 
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wordt de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN voor 
kerkelijk medewerkers gebruikt.  

Enkele van de huidige deputaten hebben relevante 
nevenfuncties. Onder relevante nevenfuncties worden 
functies verstaan bij organisaties waar Bijzondere Noden een 
overeenkomst mee heeft of heeft gehad. Deputaat C.J. 

Hogendoorn is ook deputaat bij het deputaatschap voor de 
Zending. Dhr. J. de Deugd en Ds. C. van Ruitenburg zijn beiden 
deputaat bij het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke 
Zorg en laatstgenoemde ook bij het Deputaatschap voor Israël. 
Ds. L. Blok is bestuurslid bij de stichting Spaanse Evangelische 
Zending. 
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6. Financieel 

Inkomsten 
Met dankbaarheid kunnen we constateren dat de inkomsten in 
2019 op nagenoeg hetzelfde peil bleven als in 2018. De totale 
baten uit fondswerving waren in 2019 € 3.688.824 tegenover 
€ 3.744.742 in 2018. De inkomsten voor de werkgebieden 
noodhulp en vervolgde kerk zijn toegenomen ten opzichte van 
2018. 

 

Baten uit fondswerving 2019 2018 
Particulieren    1.128.780      1.177.919  
Nalatenschappen         52.368         208.866  
Bedrijven       228.845         291.388  
Kerkelijke gemeenten (incl. 
verenigingen) 

   2.223.122      1.996.185  

Scholen         42.766           18.085  
 3.675.881 3.692.442 
Baten uit   
Verhuur van woningen 12.943 13.105 
Boekwinst verkoop woning  39.195 
Som der baten 3.688.824 3.744.742 

Bestedingen 
In 2019 is in totaal € 3.896.443 besteed aan de doelstelling 
van Bijzondere Noden. In 2018 was dit nog € 2.555.477. In dat 
jaar werden veel noodhulpinkomsten ontvangen die nog niet 
besteed konden worden.  

Bestedingen 2019 2018 
Binnenland  21.297   51.713  
Structurele hulp 1.567.873  1.370.401  
Vervolgde kerk  411.055   218.933  
Noodhulp  1.610.950   699.879  
Theologische lectuur  -   3.737  
Exploitatie woningen 4.428 37.504 

2016 2017 2018 2019
Noodhulp 1.087.787 1.347.317 1.045.319 1.195.977
Vervolgde Kerk 93.814 187.104 224.622 291.932
Niet-noodhulp 1.957.113 1.928.454 2.474.801 2.200.915

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

 4.000.000
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Overige kosten toegerekend aan 
doelstelling 

230.840 173.310 

Totaal 3.846.443 2.555.477 

Kosten 
Door personeelswisselingen zijn de personeelskosten in 2019 
lager dan in 2018. 

Niet aan doelstelling toegewezen 
kosten 

2019 2018 

Personeelskosten  56.214   107.358  
Huisvestingskosten  3.252   5.674  
Kantoor- en algemene kosten  76.646   60.502  
Totaal  136.112  173.534 

Het percentage kosten van fondsenwerving ten opzichte van 
de baten uit fondsenwerving bedraagt over 2019 3,3%. Dit is 
ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. 

Kosten toegewezen aan 
fondsenwerving 

2019 2018 

Publiciteit en communicatie  57.453   45.803  
Personeelskosten  57.162   71.042  
Huisvestingskosten  3.307   3.754  
Kantoor- en algemene kosten  1.707   2.338  
Totaal  119.629   122.937  
Percentage kosten van fondsen-
werving t.o.v. de baten uit 
fondsenwerving 

 
3,3% 

 
3,3% 

Reserves 
 2019 2018 
Continuïteitsreserve 685.000 654.000 
Bestemmingsreserve noodhulp 100.000 100.000 
Bestemmingsreserve structurele hulp 310.599 310.599 
Bestemmingsreserve specifieke hulp 620.000 850.000 
Reserve financiering activa 213.892 225.792 
Algemene reserve 531.183 100.212 
Bestemmingsfondsen 1.055.129 1.660.868 
Totaal 3.515.803 3.901.471 

3-jaarsopstelling 
Ten behoeve van de Generale Synode is ook dit jaar een 
driejaarsopstelling van de financiën gemaakt. De financiële 
commissie van de Generale Synode heeft deze beoordeeld, en 
enkele detailvragen gesteld die door het deputaatschap 
beantwoord zijn. De financiële commissie heeft op basis 
hiervan geen aanbevelingen voor aanpassingen in het 
financieel beleid voorgesteld. 

Beleid 
Het financiële beleid van het deputaatschap is er op gericht om 
middelen ontvangen voor diaconale ondersteuning en 
noodhulp ook daadwerkelijk te besteden. Omdat er vaak grote 
bedragen worden ontvangen die specifiek geoormerkt zijn, én 
omdat het deputaatschap zorgvuldig is in de bestedingen en 
dus belangrijke eisen stelt aan de mogelijke bestemmingen, 
kunnen deze middelen niet altijd direct worden uitgegeven. 
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Het deputaatschap sluit geen langdurige contracten af met 
projectpartners. Voor de ondersteuning van niet-eenmalige 
projecten wordt wel een intentie uitgesproken om meerdere 
jaren financieel bij te dragen, maar er worden alleen 
jaarcontracten afgesloten.  

Jaarlijks wordt een begroting van inkomsten en uitgaven 
gemaakt. Omdat de noodhulpinkomsten zeer sterk kunnen 
fluctueren, worden alleen de niet-noodhulp inkomsten 
begroot. Dit wordt geprognotiseerd op basis van de trend van 

de voorgaande vijf jaren. Op basis van deze begroting worden 
ook, naast de organisatiekosten, ook de projectuitgaven 
begroot.  

Met financiële reserves wordt niet gespeculeerd, deze worden 
alleen belegd bij het Kerkelijk Grootboek van de 
Gereformeerde Gemeenten. 
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7. Toekomst 

2020 en de corona-pandemie 
Hoewel de COVID-19 pandemie ná het sluiten van het boekjaar 
2019 is uitgebroken, is de mogelijke impact daarvan zo groot 
dat er in de toekomstverwachtingen van dit jaarverslag 
melding van gemaakt moet worden. Op het moment van 
opstellen van dit jaarverslag zijn de effecten zichtbaar in veel 
van de landen waar de door het deputaatschap gesteunde 
projecten zich bevinden. Omdat de schaal waarop de 
problemen zich manifesteren zo groot is, zal het deputaatschap 
zich vooral beperken tot het ondersteunen van bestaande 
projecten. 

Voor verschillende projecten is al duidelijk dat deze tijdelijk 
stilgelegd moeten worden, ook kunnen geplande 
werkbezoeken in het eerste halfjaar van 2020 niet uitgevoerd 
worden. 

Naast de behoeften in het buitenland moet het deputaatschap 
terdege rekening houden met financiële aanvragen vanuit 
onze gemeenten. Als de binnenlandse economische situatie 
blijft verslechteren, zullen plaatselijke diaconieën te maken 
krijgen met meer financiële aanvragen. Dat  zou kunnen leiden 
tot minder inkomsten voor Bijzondere Noden, zowel vanuit de 
kerken, als vanuit particulieren. Daarnaast is het zeker niet 

denkbeeldig dat er vanuit plaatselijke diaconieën verzoeken 
om financiële steun gedaan zullen worden. Op het moment van 
vaststellen van dit jaarverslag kan daarvoor nog geen prognose 
gemaakt worden.  

Omdat het deputaatschap qua inkomsten slechts in geringe 
mate afhankelijk is van verkopingen en andere evenementen, 
zal het wegvallen daarvan geen grote financiële gevolgen 
opleveren. Er is een grote financiële reserve die indien nodig 
aangewend kan worden. 

Begroting 2020 
Baten 
Inkomsten uit fondsenwerving 2.360.000 
Nalatenschappen 60.000 
Beleggingen/rente 13.000 
Verhuur woningen 13.500 
  
Lasten 
Besteed aan doelstelling 3.094.780 
Publiciteit en voorlichting 75.000 
Personeelskosten 318.650 
Huisvestigingskosten 16.000 
Kantoor- en algemene kosten 78.578 
Woningen en afschrijving 54.000 
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Baten 2.446.500 
Bestedingen 3.049.780 
Kosten 542.228 
Exploitatiesaldo -1.145.508 

In deze begroting zijn de huisvestings- en personeelskosten 
getotaliseerd, en niet uitgesplitst naar doelstelling, 
fondsenwerving en algemeen. Het begrote exploitatiesaldo is 
negatief, omdat in deze begroting wel noodhulpuitgaven zijn 
opgenomen, maar geen verwachte inkomsten. 
Noodhulpinkomsten fluctueren namelijk sterk. Daarnaast is 
rekening gehouden met extra uitgaven door een toename van 
de reserves in 2018. 
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