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Publicatie ten behoeve van ANBI-transparantie  

Hervormde gemeente te Sint-Maartensdijk 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Sint-Maartensdijk 

Telefoonnummer 
(facultatief): 

0111-642595 

RSIN/Fiscaal 
nummer: 

Nog niet ontvangen 

Website adres: 
Geen eigen website, we gebruiken 
www.protestantszeeland.nl   

E-mail: javansteensel@kliksafe.nl   

Adres: Geen locatie (zie onderdeel B hieronder) 

Postcode: Idem. 

Plaats: Idem. 

Postadres: Dokter Schutterstraat 8 

Postcode: 4307 BP 

Plaats: Oosterland 

 
De Hervormde gemeente te Sint-Maartensdijk 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 
Sint-Maartensdijk. 
 

B. Samenstelling bestuur. 
 

De Hervormde gemeente te Sint-Maartensdijk is een gemeente die geen actief gemeentelijk 
leven kent. Nadat in 2004 de Protestantse Kerk door fusie tot stand kwam, besloot de kerkenraad 
van de toenmalige Hervormde Gemeente met het overgrote deel van de gemeente (dat is alle 
actieve kerkelijke leden) het kerkelijk leven buiten de Protestantse Kerk voort te zetten, binnen de 
Hersteld Hervormde kerk. Wat achterbleef, is een gemeente die bestaat uit niet actieve leden. De 
verantwoordelijkheid voor de Hervormde Gemeente kwam daardoor bij de het Breed Moderamen 
van de Classis Zierikzee te liggen. Door het Breed Moderamen is een tijdelijke kerkenraad 
benoemd bij wie de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt voor deze gemeente. Omdat er na 2004 
vele jaren van kerkelijke en juridische procedures gevolgd zijn, is het tot op heden niet gelukt de 
Hervormde gemeente te Sint-Maartensdijk samen te voegen met een andere gemeente. 

http://www.protestantszeeland.nl/
mailto:javansteensel@kliksafe.nl
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx
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Het College van kerkrentmeesters 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.  Vanwege de bijzondere omstandigheid van deze gemeente, 
functioneert de tijdelijke kerkenraad als college van kerkrentmeesters, dit conform de 
mogelijkheid die de kerkorde van de Protestantse kerk biedt voor kleine gemeenten. 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 
De Hervormde gemeente te Sint-Maartensdijk heeft geen eigen beleidsplan. De tijdelijke 

kerkenraad houdt zich uitsluitend aan de opdracht van de Classis Zierikzee om tot de 

samenvoeging met een andere gemeente de bestuurlijke en vermogensrechtelijke zaken te 

behartigen. 

E. Beloningsbeleid. 

De gemeente heeft geen eigen predikant en ook zijn geen andere personen in dienst. De 

eventueel door de tijdelijk kerkenraad gemeente kosten, worden op declaratiebasis vergoedt. 

F. Verslag Activiteiten. 

De gemeente kent geen actief gemeentelijk leven. De tijdelijke kerkenraad ontplooit ook geen 

activiteiten waarvan verslag gedaan kan worden. 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De tijdelijke kerkenraad heeft geen voornemens voor bestedingen. Mocht het Breed Moderamen 

van de Classis Zierikzee tot samenvoeging met een andere gemeente kunnen komen, dan zijn 

hier enige notariële kosten aan verbonden. 

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
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

 Begroting 2014 Rekening 2014 Rekening 2013 

Baten € 0 € 0 € 0 

Lasten € 0 € 0 € 0 

Resultaat € 0 € 0 € 0 

 

Toelichting 

Zoals hierboven uitgebreider is beschreven kent de gemeente geen activiteiten, om die reden zijn 

er ook geen inkomsten en uitgaven.  

 


