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Publicatie gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeeente te 
Ouwerkerk in het kader van ANBI-transparantie 

 

 

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:                          Diaconie van de Protestantse gemeente te 

Ouwerkerk 
Telefoonnummer:                  0111 – 641689 
RSIN:                                    8241.18.182 
E-mail scriba:                         nal@zeelandnet.nl 
Postadres:                             Zweedsestraat 1 

4305 AM Ouwerkerk 
 
De rol van de kerk in de dorpsgemeenschap, die vanouds grotendeels niet actief kerkelijk betrokken 
is geweest, is toch groter dan het aantal leden op papier doen veronderstellen. 
Juist het open karakter van de geloofsgemeenschap, de vele lijnen die er naar buiten toe zijn en de 
aandacht naar alle inwoners dragen positief bij aan het leven in het dorp. 
Op hun beurt dragen de dorpelingen de kerk en haar gemeente een warm hart toe. 
Dat uit zich onder andere in de betrokkenheid en deelname aan diverse activiteiten. 

 
Onze gemeente bestaat anno 1 januari 2018 uit 34 belijdende leden,72 doopleden en 34 blijk-
gevers van verbondenheid. (77 pastorale eenheden). De gemeenteleden wonen in hoofdzaak in en 
rond het dorp. Van de mogelijkheid om lid te blijven, ook na verhuizing naar verzorgings- of 
verpleeghuis, maakt een aantal gemeenteleden gebruik. Regelmatig mogen we gasten uit naburige 
gemeenten en toeristen verwelkomen die hier vakantie vieren. De diensten zijn op een cd-opname 
te beluisteren; deze worden ook uitgeleend. 

 
B. Samenstelling bestuur en dagelijks bestuur 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Ouwerkerk heeft ten behoeve van het pastoraat 
en apostolaat in haar gemeente een pastor aangesteld, met een dienstverband van 8 uur per 
week. 
In de taakomschrijving, behorende bij de aanstellingsbrief worden de volgende taken genoemd: 
Pastoraat, Jeugdwerk, gemeente-opbouw. 

 
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
●    2 ouderlingen (waarvan één plaats vacant); 
●    2 ouderling- kerkrentmeesters; 
●    1 diaken. 

 
Aan de kerkenraad is één administrateur toegevoegd, die als adviseur aanwezig kan zijn bij 
kerkenraadsvergaderingen. Deze draagt mede de zorg voor de financiële administratie. 
De Protestantse Gemeente te Ouwerkerk ontving met ingang van 8 november 2011 de status 
van kleine gemeente. 

 
C. Doelstelling/visie 
volgt later 

 
D. Beleidsplan 
De tekst van ons beleidsplan kunt u opvragen bij de  scriba van onze kerk. 

 
E. Beloningsbeleid 
De beloning is geregeld in de „Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland‟. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u op https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-
kerk/kerkorde/generale-regelingen. 
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F. Verslag Activiteiten 
Ieder jaar worden vanuit de diaconie activiteiten geïnitieerd en/of financieel gesteund die de contacten 
tussen kerk en dorpsbewoners willen vergroten. Genoemd mogen worden de bijeenkomsten op Bid- 
en Dankdag waarin we met elkaar een maaltijd delen. Heel persoonlijk wordt in de dagen voor 
Kerstmis aan alle inwoners een kaars aangeboden, te samen met de open uitnodiging om de dienst 
op Kerstdag te vieren, en te luisteren naar de blijde boodschap over de geboorte van Christus. 
Ook bij andere gelegenheden wordt namens de diaconie een bijdrage gegeven, en is er altijd een 
luisterend oor voor de noden van de mensen in de wereld; soms ver weg, maar ook dichtbij. 

 
G. Voorgenomen bestedingen 
Op dit moment zijn geen bijzondere uitgaven voorgenomen. 

 
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 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. 
Door de vergrijzing van de gemeente, de stijgende kosten voor onderhoud en beheer, kampt de 
gemeente al enkele jaren met een negatieve balans. 
Gezien de teruglopende inkomsten moeten de verwachte uitgaven hierop worden aangepast; 
in bezuinigingen wordt het diaconale werk, zoveel als mogelijk, ontzien. 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. Kerkgenootschappen ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, 
behoudens voor de instandhouding van monumentale(kerk-)gebouwen of voor een specifiek project 
(niet van toepassing in/voor de gemeente te Ouwerkerk).
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Protestantse Gemeente te Ouw erkerk

college van diakenen

RSIN 8241.18.182

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

begroting rekening rekening

2017 2017 2016

baten

 Opbrengsten uit bezittingen 250€        147€        186€        

 Bijdragen gemeenteleden 1.275€    2.336€    2.031€    

Totaal baten 1.525€    2.483€    2.216€    

lasten

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 750€         2.245€     1.563€     

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

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.500€    1.576€    1.303€    

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 250€        53€          196€        

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

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

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 130€        97€          176€        

Totaal lasten 2.630€    3.970€    3.238€    

Resultaat (baten - lasten) 1.105-€    1.487-€    1.022-€    

 


