
ANBI-status van de Protestantse Gemeente Oudemirdum 

Nijemirdum Sondel behorende tot de Protestantse Kerk in 

Nederland.  

A. Algemene gegevens  
 

Naam ANBI:  Protestantse gemeente Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel 

Telefoonnummer  0514-571787 (scriba) 

RSIN/Fiscaal nummer:  802272678 

Website adres:  www.pkn-ons.nl 

E-mail:  pkn-ons8@hotmail.com 

Adres:  De Stobberoeier 7 

Postcode:  8567 KB 

Plaats:  Oudemirdum 

Postadres:  De Stobberoeier 7 

Postcode:  8567 KB 

Plaats:  
Oudemirdum 
 

De Protestantse gemeente Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel is een geloofsgemeenschap 
die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de 
Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de 
gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord 
en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk 
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 
van de kerkorde. 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het 
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de 
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website 
van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit 
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de 
Protestantse gemeente te Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel. 
 

B. Samenstelling bestuur. 
 

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 24 leden, die 
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
 
 
 
 
 
 

mailto:pkn-ons8@hotmail.com
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx


 
Het College van kerkrentmeesters ( 8 leden) is verantwoordelijk voor het beheer van de 
financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale 
aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de 
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie 
leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de 
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). 
 

 
C. Doelstelling/visie. 

 
De Protestantse Kerk 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. 
 

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de 
ene  heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend 
in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk 
van God.  

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer 
om het Woord te horen en te verkondigen.  

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan 
de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de 
drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

D. Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: 
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Het beleidsplan 2015 – 2019 van deze gemeente staat hieronder. 
 
Inleiding 
De Protestantse Gemeente Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel (ONS-gemeente) is een 
gemeente die bestaat uit de genoemde drie dorpen in Gaasterland, een gebied in het 
Zuidwesten van Friesland. In elk dorp staat een kerk die eigendom is van de gemeente en 
nog in gebruik is. In twee van de drie kerken is er elke zondag een kerkdienst volgens een 
roulatiesysteem. 
De gemeente telde op 1 oktober 2018   1.033 geregistreerde leden, waarvan  444 belijdende 
leden, 488 doopleden en  anders 101 leden. 
Het is een plattelandsgemeente waarin er gemeenschapszin heerst die de eenheid zoekt 
maar de verscheidenheid daarin niet uit het oog verliest en respecteert. 
Er is een open, toegankelijke sfeer die ruimte biedt voor het uitspreken van verwachtingen, 
het treden in overleg en nieuwe inbreng. Er wordt een positief mensbeeld uitgedragen. Fjoer 
(Fries voor vuur) en Ljocht (Fries voor licht) zijn leidende steekwoorden in het 
gemeenteleven, die aangeven waarin het ontvangende karakter van het gemeenteleven 
gelegen is en waarin het gevende.  
De gemeente ervaart God als een Fjoer, een inspiratiebron waar warmte en bescherming 
van uitgaat en dat aanspoort dit Fjoer zelf ook brandende te houden. God wordt tevens 
ervaren als een Ljocht waar hoop van uitgaat en dat een belofte geeft van stukjes hemel op 
aarde en dat aanspoort zelf ook Ljocht uit te stralen door ons bezig te houden met wat we 
kunnen betekenen voor elkaar en hoe dan. 
 
 
 

http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/besturen/colleges-regionaal/Paginas/Regionaal-College-voor-de-Behandeling-van-Beheerszaken.aspx
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/besturen/colleges-regionaal/Paginas/Regionaal-College-voor-de-Behandeling-van-Beheerszaken.aspx
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx


 
 
 
Visie 
 
De visie van de ONS - gemeente laat zich samenvatten in zeven V’s. De eerste drie V’s 
vormen de kern. 

1. Vieren van het Fjoer en Ljocht van God in zondagse kerkdiensten.   
De Advents- en Kersttijd en veertigdagentijd en Pasen zijn daarin belangrijke 
periodes. 

2. Verdiepen in het Fjoer en Ljocht van God in kerkdiensten, in kringen, vergaderingen  
en activiteiten voor jong en oud. 

3. In vervoering raken door wat er van het Fjoer en Ljocht van God beleefd en gedeeld 
wordt  

 
Vanuit deze kernuitgangspunten vormen zich een viertal lijnen die kenmerkend zijn voor 
de visie. 
4. Verbinden van mensen met elkaar, zowel leden als niet leden, bewoners uit de drie    

dorpen, maar ook mensen die te gast zijn door in ontmoeting met elkaar te treden en 
naar elkaar om te zien in wel en wee. 

5. Steeds op zoek gaan naar vernieuwende vormen om het Fjoer en Ljocht van God ter 
sprake te brengen. 
  

6. Door zich door vragen te laten leiden die spelen in de samenleving, zowel die van de 
dorpen als die van Nederland en op internationaal niveau, en bij mensen persoonlijk. 
 

7. Mensen zijn verschillend en daarom wordt er getracht zo veel mogelijk variatie aan te 
bieden in de vorm van de gemeentelijke aangelegenheden aansluitend bij leefwereld, 
behoefte en doelgroepen. 
 

Missie 
 
Het is de missie van de ONS-gemeente duidelijk uit te stralen dat zij het Fjoer en Ljocht van 
God wil uitdragen. Dat zij daarmee mensen wilt raken, inspireren en aan het denken wilt 
zetten. Deze uitstraling houdt ook een keuze en een gaan staan voor dat Fjoer en Ljocht in; 
dat het wat uitmaakt, in een persoonlijk leven en in de samenleving.  
 
De ONS-gemeente wil de komende jaren de focus duidelijk leggen op het aansluiten op de 
leefwereld van verschillende doelgroepen: op de vragen die bij hen leven en de gaven die zij 
hebben en waar mogelijk die ingezet kunnen worden in het gemeenteleven. Tevens wil de 
gemeente de bewustwording dat mensen zich tegenwoordig minder op langere termijn 
inzetten voor een taak binnen de gemeente maar meer van incidentele aard, doorvoeren in 
de organisatie. Dat is een proces van zoeken naar de kansen, uitdagingen en mogelijkheden 
van de beschikbare tijd van predikanten en vrijwilligers. 
 
Overzicht raden, colleges, commissies, overleg, redacties 
 
Naast de kerkenraad heeft de gemeente een moderamen, een college van 
kerkrentmeesters, een college van diakenen, een ouderlingenoverleg, een jeugdraad, drie 
kindernevendienstcommissies (per dorp), drie jeugdclubs (per dorp), een tiener-
discussiegroepcommissie, een liturgiecommissie, een missionaire werkgroep, een 
fjoerdienstcommissie, een gidsgroep, een bazaarcommissie, een symbolisch bloem-
schikkencommissie, redactie van de nieuwsbrief en redactie van het kerkblad (ONS-blad) 
 
 
 
 



 
 
 
Overzicht van activiteiten 
In de ONS-gemeente vinden naast de wekelijkse zondagse kerkdiensten en de 
vergaderingen van de raden, colleges, commissies enzovoort (zie hierboven) tal van 
activiteiten plaats. Een overzicht van en informatie hierover treft u op deze website aan. 
 

E. Beloningsbeleid. 

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling 
rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals  
koster is geregeld in de “Arbeidsvoorwaarden- regeling Protestantse kerk in Nederland”. De 
hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen 
Protestantse Kerk in Nederland 
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van 

een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij 

het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke 

colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters. Dat waakt over de financiële 

slagkracht van de gemeente en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan 

de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  

De ANBI - status van de diaconie en een verder overzicht van de commissies en raden van 

deze gemeente treft u ook op deze site aan. 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk - zijn) vertoont een grote mate van 

continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten 

worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting 

behorend bij het onderdeel onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Bijgevoegde  staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft 

inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

 

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx


ANBI  College van kerkrentmeesters Protestantse gemeente ONS     

      

 Begroting  Rekening Begroting  Rekening Begroting  

 2017 2017 2018 2018 2019 
      

Baten      

      

Onroerende zaken 3.234 3.776 2.665 3.961 3.416 

Rente 38.000 40.001 36.500 35.476 32.000 

Vrijwillige bijdragen kerkbalans 114.000 109.559 108.000 108.628 110.000 

Collecten en giften 15.750 18.284 16.500 20.011 17.250 

Overige bijdragen 6.600 6.390 6.400 5.779 6.000 

Gift Bazaarcommissie   2.900   26.816   

Saldo begraafplaatsen 8.000 15.437 8.000 21.476 8.000 

Gift onderhoud/grafrechten familiegraven voor 
50 jr.       10.000   

            

Totaal baten 185.584 196.347 178.065 232.147 176.666 

      

Lasten      

Kerkelijke gebouwen 21.935 21.664 18.835 22.957 22.635 

Pastoraat 113.500 91.458 120.500 128.133 127.000 

Beroepingskosten enz. enz. 18.500 10.985       

Salarissen en vergoedingen 6.500 7.213 7.300 7.716 5.000 

Lasten kerkdiensten/jeugdwerk 7.071 5.645 6.425 7.704 6.925 

Verplichte afdrachten 10.700 10.258 10.400 9.806 10.400 

Beheer en administratie, incl. kerkblad 13.200 15.182 14.200 13.776 15.300 

Reserveringen voor onderhoud enz. 20.000 20.000 20.000 15.000 15.000 

Aankoop vloerbedekking De Fontein   2.900       

Naar reserve Begraafplaatsen   6.000   5.000   

Naar reserve begraafplaatsen Gift  
familiegraven 50 jr.       10.000   

Aankoop stoelen De Hoekstien        26.816   
      

Totaal lasten 211.406 191.305 197.660 246.917 202.260 
      

Saldo inkomsten en uitgaven -25.822 5.042 -19.595 -14.770 -25.594 
      

Incidentele bate door verkoop voormalige pastorie Stobberoeier 7 276.271  
      

 Batig saldo 2018  

 
261.501   

 

 



 

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde  inkomsten voor hun 

activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun 

bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 

landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke 

bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de 

gemeente.  

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding 

van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 

salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van 

kerkelijke activiteiten. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de 

kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, 

energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris 

koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van 

het landelijk werk. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANBI - status van de Diaconie van de Protestantse gemeente 

Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel behorende tot de Protestantse 

Kerk in Nederland 
 

A. Algemene gegevens. 

Naam ANBI:  Diaconie Protestantse gemeente Oudemirdum-
Nijemirdum-Sondel 

Telefoonnummer 
(facultatief):  

 

RSIN/Fiscaal 
nummer:  

RSIN-824130364 

Website adres:  www.pkn-ons.nl 

E-mail:  hoekstraww@gmail.com 

Adres:  De Stobberoeier 7 

Postcode:  8567 KB  

Plaats:  Oudemirdum 

Postadres:  n.v.t.  

Postcode:   

Plaats:    
 
De Protestantse gemeente te Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel is een geloofsgemeenschap 
die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de 
Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de 
gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord 
en sacramenten “. 
 
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 3).  
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 
artikel 4 lid 2 van de kerkorde. 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het 
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de 
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk 
in Nederland. 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit 
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de 
diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.  
 
 
 
 
 
 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx


B. Samenstelling bestuur. 
 

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 24 leden, die 
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
 
Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de 
financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is 
eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de 
jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de 
kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, 
contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, 
art. 6-9). 
 

C.  Doelstelling/visie. 

De Protestantse Kerk 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. 

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene 
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan 
Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om 
het Woord te horen en te verkondigen.  

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige 
God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

D.  Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:  
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
 
Op de website http://www.pkn-ons.nl/ vindt u het beleidsplan 2017-2021 van de diaconie van 
onze gemeente. 
 

E. Beloningsbeleid. 

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 en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F.  Verslag Activiteiten. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van 

een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij 

het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke 

colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.  

http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx
http://www.pkn-ons.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx


Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag 

rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste 

gegevens treft u hieronder aan. 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:  

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom 

rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

    

   begroting  rekening rekening 

  2018 2018 2017 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen 

 €                     390          
-  

 €                 122          
-  

 €          391                       
-  

 Bijdragen gemeenteleden 

 €                 11.500           
-  

 €            14.853               
-  

 €     1.3297                     
-  

                

Totaal baten  

 €                11.890            
-  

 €           14.975                
-  

 €       13.688              
-  

        

lasten       

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  

 €                10.397           
-  

 €          13.468                
-  

 €        12.620                
-  

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €                            -   €                           -   €                           -  

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 

 €                     170        
-  

 €               402           
-  

 €             64                 
-  

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 

 €                    950        
-  

 €           1.009                     
-  

 €           977                 
-  

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €                            -   €                            -   €                           -  

 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                            -   €                           -   €                           -  

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 

 €                   373           
-  

 €             225               
-  

 €             183              
-  

               

Totaal lasten  

 €             11.890           
-  

 €        15.104               
-  

 €         13.844                  
-  

        

Resultaat (baten - lasten)  €                            -             - 129             - 664 



 

Toelichting 

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. 

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of 

geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De 

opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. 

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel 

plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en 

doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.  

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen 

organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden 

van het landelijke diaconale werk van de kerk. 

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en 

beheer van de diaconale bezittingen. 

 


