ANBI-status van de Protestantse Gemeente Oudemirdum
Nijemirdum Sondel behorende tot de Protestantse Kerk in
Nederland.
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Protestantse gemeente Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel
0514-571787 (scriba)
802272678
www.pkn-ons.nl
pkn-ons8@hotmail.com
De Stobberoeier 7
8567 KB
Oudemirdum
De Stobberoeier 7
8567 KB
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, naast de predikant,
22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters (7 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. 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.

Beleidsplan 2022-2027 Protestantse gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel
1. Een schets van de gemeente
1.1 Omgeving
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.
Sondel telde in 2021 400 inwoners, Nijemirdum 570 en Oudemirdum 1380.
Gaasterland is bij uitstek een plattelandsomgeving. Ons deel van deze streek kenmerkt zich door
weilanden, bossen en de IJsselmeerkust. Deze zorgen voor ruimte en rust. Er zijn veel
landbouwbedrijven, geen grote industrie. In Oudemirdum zijn enkele winkels (bakker, slager,
supermarkt, drogist, elektronica) en restaurants. Nijemirdum en Sondel kennen geen winkels.
Daarnaast zijn er relatief veel campings en huisjesparken. Met name in de zomer verblijven er in
Gaasterland veel toeristen. Dat heeft ook gevolgen voor de kerkgang, met name in Oudemirdum.
Wat betreft woningen, er zijn geen grote nieuwbouwplannen, alleen kleinschalige
nieuwbouwprojecten.
De bewoners van onze dorpen, en dus ook de gemeenteleden, zijn voor een groot deel werkzaam in
praktische beroepen. Daarin ligt hun kracht. Velen van hen zijn werkzaam in de landbouw en veeteelt
of in beroepen die daar indirect mee te maken hebben (transport, bouw, techniek etc.). De

ontwikkelingen op dat gebied, met name ook de transitie i.v.m. het klimaat en grondgebruik, kunnen
grote gevolgen hebben voor onze gemeenschap en worden dan ook scherp gevolgd.
In Oudemirdum en Nijemirdum staat een basisschool. Voor het middelbaar onderwijs gaan kinderen
naar Balk en Sneek.
Naast de protestantse kerk is er ook een gereformeerde gemeente in Oudemirdum. Tussen hen is op
kerkelijk niveau geen contact. Alleen tegen Kerst is er een gezamenlijke ouderenmiddag.
Roomskatholieken, meer orthodox protestanten en baptisten gaan naar kerken in de dorpen om de
onze heen (Bakhuizen, Balk, Lemmer, Koudum).

1.2 Betrokkenheid
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.
Er is een predikant (1.0 fte) en sinds begin 2022 een kerkelijk jeugdwerker.
Voor de meeste gemeenteleden is de kerk belangrijk. Zij hechten er aan. De kerk hoort erbij. Dat wil
niet zeggen dat iedereen elke zondag komt. Met name in en door de coronatijd is de kerkgang erg
wisselend geweest. Vlak voor de coronatijd bezocht ongeveer 15-20% van de gemeenteleden de
wekelijkse eredienst.
Maandelijks is er de ‘fjoerdienst’, een dienst waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen,
interactie en andere muziek. De fjoerdiensten worden voorbereid door een aparte commissie. Deze
diensten worden al meer dan tien jaar gehouden en trekken vooral jongere mensen en mensen aan
de rand van de kerk.
De kindernevendienst wordt redelijk goed bezocht. Ongeveer 10 kinderen per zondag (bij elkaar
opgeteld). De tienerdiscussiegroep heeft gemiddeld 5-10 leden. De jeugdclubs, uitgaande van de
kerk, kennen een bloeiend bestaan. Daaraan doen kinderen in de basisschool-leeftijd mee, ongeveer
10-20 per dorp.
Naast de erediensten zijn er ook activiteiten die onder het zogenaamde ‘Winterwerk’ vallen:
gespreksgroepen, doegroepen, lezingen, tsjerkebios etc. Elke activiteit kent ongeveer 10-25
deelnemers.
Daarnaast bestaan er nog andere activiteiten: de jaarlijkse bazar, het veertigdagenboekje, liturgisch
bloemschikken, de liturgiecommissie, de oppasdienst, het kerkblad, de wekelijkse nieuwsbrief.
Digitaal is de kerk aanwezig via Facebook en een website. Al deze activiteiten worden gedragen door
enthousiaste vrijwilligers.

1.3 Opbouw van de gemeente (per 9-3-’22)
Ledenaantallen:
Doopleden: 496
Belijdende leden: 393
Anders: 109
Totaal: 998

Leeftijdsopbouw:
leeftijdsgroep aantal
0-10 jr.
87
11-20
107
21-30
104
31-40
87
41-50
99
51-60
134
61-70
195
71-80
120
81-90
55
91-100
10
100+
0

percentage
9%
11
10
9
10
13
20
12
6
1
0

1.4 Sterke en zwakke kanten
Sterke kanten:
Om te beginnen zijn er het geloof, het gebed, de naastenliefde. Als het gaat om zakelijk beleid zou je
dat haast vergeten, maar hier ligt wel de kern van het gemeenteleven. Zonder dit alles zou de
gemeente niet kunnen bestaan.
De betrokken leden zijn trouw. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers. Er kan op hen worden
gebouwd.
Er heerst binnen de gemeente een open, milde sfeer, waar plaats is voor humor. Er zijn verschillende
manieren van geloofsbeleving, maar men neemt elkaar niet dogmatisch de maat. Men leeft met
elkaar mee, onder meer door bezoekjes en het sturen van kaarten bij ziekte of rouw.
Bij spanningen en conflicten – die er overigens niet vaak zijn - wordt er gepraat en komt het meestal
weer goed. Men weet dat men met elkaar verder moet en wil dat ook.
De contacten in de kerkenraad, de colleges van diakenen en kerkrentmeesters en de commissie zijn
goed en gemoedelijk. Men kent elkaar als gemeenteleden, dorpsgenoten, van het schoolplein en
dorpsactiviteiten. Er is een grote bereidheid te praktische taken uit te voeren.
Het kerkelijk leven is veelzijdig: naast de gewone kerkdiensten is er de fjoerdienst, daarnaast ook het
veelkleurige aanbod binnen het winterwerk en de waaier aan overige activiteiten (zoals eerder
beschreven).
We hebben het geluk over een grote en voltallige kerkenraad te beschikken (22 leden). Tot nu toe is
het steeds gelukt de ontstane vacatures te vervullen. Daarnaast zijn er in de drie dorpen pastoraal
medewerkers (17) actief die contact onderhouden met de mensen in hun wijken.
De financiële positie van de gemeente is gezond. De staat van onderhoud van de kerkgebouwen is
uitstekend.
De Fontein is rond 2000 geheel gerenoveerd, De Haven in 2013 en De Hoekstien in 2015.
Dit dankzij de vrijgevigheid van de mensen, enkele recente legaten en een verantwoord beleid van
de kerkrentmeesters.
Voor het onderhoud van De Fontein en De Haven ontvangen wij onderhoudssubsidie van het Rijk.

Zwakke kanten:
De betrokken leden zijn trouw, maar hun aantal wordt kleiner. Dat geldt met name voor jeugd en
jongeren. Dit vertaalt zich nog niet zozeer in het aantal vrijwilligers en hun inzet, wel in de kerkgang.
De kerk hoort er voor het gevoel van velen bij. De kerk is een traditioneel instituut waar men aan
hecht. Maar voor velen vertaalt zich dat niet in actieve betrokkenheid. Bij nogal wat (jongere) leden
heerst een zekere onverschilligheid ten aanzien van het gemeenteleven.
In de naaste toekomst zullen de hierboven geschetste ontwikkelingen onvermijdelijk leiden tot
moeilijkheden bij het bemensen van de kerkenraad, colleges en commissies.
De afnemende betrokkenheid zal op termijn ook financiële consequenties hebben. De financiële
situatie van de gemeente is nu nog gezond, maar binnen niet al te lange tijd bestaat er een grote
kans dat er zal moeten worden ingeteerd op het vermogen.
Het wordt steeds moeilijker om organisten te vinden. We beschikken over twee trouwe organisten.
Gelukkig willen organisten die vroeger aan de gemeente verbonden waren zo nodig inspringen. Maar
hier ligt wel een probleem voor de naaste toekomst.
2. Visie op kerk-zijn
Wat wij belangrijk vinden:
Het bidden, het lezen van de Bijbel en het nadenken daarover, het zingen tot Gods eer, de
dankbaarheid – hiervoor wordt ruimte geboden in de zondagse kerkdiensten. De Advents- en
Kersttijd en veertigdagentijd en Pasen zijn daarin belangrijke periodes.
Het verdiepen van het geloofsleven: in kerkdiensten, gespreksgroepen en vergaderingen.
Het omzien naar elkaar: gemeenteleden onderling, maar ook naar onze buren en medebewoners in
onze dorpen.
Het omzien naar elkaar over grenzen heen, wat met name door de diakonie wordt behartigd.
Het blijven zoeken naar nieuwe vormen van eredienst en gemeente-zijn.
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.

3. Prioriteiten voor de komende jaren
Jeugdwerk
Tot 2021 waren er twee predikanten, ds. Maartje Wildeman en ds. Stephan de Jong; ds. Wildeman
behartigde de jeugdzaken. Na haar vertrek besloot de gemeente een jeugdwerker voor drie jaar aan
te stellen. Edgar Groeneveld is begin 2022 met zijn werkzaamheden begonnen. Hij richt zich op jeugd
en jonge gezinnen en probeert hen actiever te betrekken bij de gemeente. Na een periode van
oriëntatie en kennismaken, zal hij met concrete plannen komen en activiteiten gaan opzetten.
Daarbij zal hij ook werken aan de overdracht daarvan voor de periode na zijn vertrek.
Ds. de Jong gaat begin 2023 met emeritaat. Bij het beroepen van de nieuwe predikant zal zijn of haar
mogelijke inzet bij het jeugdwerk aandacht moeten hebben.
Digitalisering
De gemeente beschikte reeds over een website en Facebook. Er is door de gemeente een flinke stap
gezet op digitaal gebied in coronatijd. Elk kerkgebouw beschikt nu over apparatuur om de diensten

uit te zenden. In de coronatijd werden er filmpjes (‘vlogs’) gemaakt door de predikanten. Dit is
inmiddels weer gestopt. Niettemin zal worden gekeken naar verbetering van de digitale
communicatie. De nieuwe jeugdwerker, Edgar Groeneveld, heeft dit onderdeel toebedeeld gekregen
in zijn takenpakket.
Samenwerking
Er is momenteel niet veel samenwerking met de omliggende gemeentes. In de coronatijd werd
tijdelijk samengewerkt in het opnemen en uitzenden van de kerkdiensten. Daar bleef het bij. Onze
poging gezamenlijk iemand aanstellen voor jeugdwerk en digitalisering liep op niets uit. Het is goed
de contacten te blijven onderhouden met het oog op de mogelijke noodzaak tot toekomstige
samenwerking (bijvoorbeeld erediensten, jeugdwerk, organisten). Hier zijn nog geen concrete
plannen voor. Wel hebben de voorzitters van de plaatselijke gemeentes ad hoc contact.
Continuering
Een kerkelijke gemeente kan niet zonder vernieuwing maar ook niet zonder continuïteit. De inzet van
de betrokken gemeenteleden, de ruimte voor elkaar, het omzien naar elkaar, het contact in
gespreksgroepen, de kwaliteit van de erediensten en al die andere dingen die aan het
gemeenteleven bijdragen, vergen voortdurende aandacht en zorg.
4. Evaluatie, bijstellen van het beleidsplan
Het beleidsplan wordt elk voorjaar in de kerkenraad geëvalueerd.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling
rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals
kosters 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.

ANBI College van kerkrentmeesters 2021
Begroting 2022 Rekening 2021 Rekening 2020
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken
Obrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Obpbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A.

44.546
24.140
12.000
126.050
4.349
211.085

26.259
25.608
9.257
128.787
16.101
206.012

38.521
25.309
4.060
130.298
14.932
213.120

Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A

74.349
900
7.451
135.600
10.835
11.135
5.500
13.350
1.300
260.420

65.142
1.626
5.583
98.694
6.708
10.159
4.142
10.327
1.542
203.923

192.841
1.004
62.063
134.408
11.953
11.192
3.900
11.210
1.592
430.163

Operationeel resultaat A.

-49.335

2.089

-217.043

7.000

768.815
-36.606
732.209

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten B.

-42.335

566.347
-23.212
543.135

Resultaat verslagjaar (A + B)

-42.335

545.224

515.165

23.212

36.606

-212664

-5900

355.772

30.706

355.772

545.871

Mutaties bestemmingsreseves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen C.

Resultaat naar Algemene reserve D.

-42.335

Toelichting
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.
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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.

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 7 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. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, voor 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
Het beleidsplan 2020-2024 van de diaconie van onze gemeente is eenvoudig te omschrijven:
blijven zorgdragen voor het plaatselijke en landelijke diaconale werk. Dit door middel van
geldwerving en met als doel diaconale hulp te bieden waar die nodig is.
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.
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.

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.

ANBI 2021

Diaconie
Begroting 2021 Rekening 2021 Rekening 2020

Opbrengsten en baten
Obrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden colleecten en giften
Totaal baten A.

5.750
10.250
16.000

8
4.304
5.672
9.984

2
5.030
8.500
13.532

70
1.000
80
150
4.000
450
10.250
16.000

40
1.220
0
140
3.222
0
5.672
10.294

-56
987
0
164
2.920
1.017
8.500
13.532

Operationeel resultaat A.

0

-310

0

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten B.

0

0

0

-310

0

Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Verplichtingen aan andere organen
kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

o

Resultaat verslagkaar (A + B)
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen C.

0

0

0

Resultaat naar Algemene reserve D.

0

-310

0

