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

 

 

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:                          Protestantse gemeente te Ouwerkerk 
Telefoonnummer:                  0111 – 641689 
RSIN:                                    8059.70.617 
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 op 1 januari 2018 uit 34 belijdende leden, 72 doopleden en 34 
blijkgevers 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 verzorging- 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 pastoraal medewerkster aangesteld. 
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 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 
Nu wij als kleine en vergrijsde gemeente, een minderheid vormen in de geseculariseerde 
(ontkerkelijking) samenleving en er weinig plekken zijn waar de boodschap van geloof- 
hoop- en liefde nog ter sprake komt, willen wij als gemeente er zorg voor dragen dat er 
plekken zijn, waar die boodschap wordt gehoord én gebeurt. 

Wij willen als kerkelijke gemeenschap een plaats zijn waar het verhaal van God met 
mensen gehoord en beleefd kan worden. 
Een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Een plaats waar mensen kunnen schuilen en op verhaal kunnen komen. 
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Een plaats waar openheid geboden wordt en ruimte is om over de vragen van het 
dagelijks leven na te denken. De kerkenraad zal daarbij ook de gemeente stimuleren 
haar steentje aan de verwerkelijking van deze toekomstvisie bij te dragen. 
 
D. Beleidsplan 

De tekst van ons beleidsplan kunt u opvragen bij de scriba. 

 
E. Beloningsbeleid 
De Protestantse Gemeente te Ouwerkerk heeft ten behoeve van het pastoraat en 
apostolaat in haar gemeente een pastoraal medewerk(st)er aangesteld met een 
dienstverband van 8 uur per week. 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. 

 
Gastvoorgangers en organisten ontvangen een vergoeding voor de geleverde diensten. 
Als regel wordt voor het vaststellen van de vergoeding van gastvoorgangers gebruik 
gemaakt van de adviezen die jaarlijks door de Vereniging van Kerkrentmeesters worden 
bijgesteld en gepubliceerd. 
Organisten ontvangen een vergoeding van euro 25,00 en eventueel een bijdrage in de 
reiskosten. 
Enkele gastvoorgangers en organisten verlenen overigens hun medewerking zonder 
aanspraak te maken op de reiskostenvergoeding. 

 
Leden van de gemeente, kerkenraad en/of vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden ten behoeve van het werk aan de kerk. Alleen werkelijk gemaakte 
onkosten, zoals buiten het eiland gemaakte reiskosten, kunnen voor vergoeding in 
aanmerking komen. 

 
F. Verslag Activiteiten 
De kerk voelt zich betrokken bij de dorpsgemeenschap en organiseert, of neemt deel, 
aan een groot scala van activiteiten. Vanuit de kerkgemeenschap worden oogst- of 
kerstattenties verspreid, is er meeleven met vreugde en verdriet. 
Ook participeert de kerk in dorpsactiviteiten, zoals de herdenking van de watersnoodramp, 
het Ringrieë als afsluiting van het toeristenseizoen, Dorpskerstfeest, bijdragen aan de 
vergaderingen en activiteiten van de dorpsraad, het dorpsbulletin Aollegaertje, bijdragen 
aan de website van het dorp, de maaltijden in het voor- en najaar op respectievelijk Bid- en 
Dankdag, waarbij alle inwoners welkom zijn en de Open Monumentendag, meestal met een 
tentoonstelling. 
Ieder jaar wordt aan de leden van de kerkgemeenschap tekst en uitleg gegeven over het 
gevoerde beleid en werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar en de plannen 
voor de nabije toekomst. De tekst van deze verantwoording is op verzoek beschikbaar, 
via de scriba. 

 
G. Voorgenomen bestedingen 
Naast het reguliere onderhoud van het kerkgebouw en de exploitatiekosten zijn 
momenteel geen grote uitgaven voorgenomen. 
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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. 

 
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. 
 

 

 

Protestantse Gemeente te Ouw erkerk

college van kerkrentmeesters

RSIN 8059.70.617

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

begroting rekening rekening

2017 2017 2016

baten

 Opbrengsten uit bezittingen 11.925€  8.064€    10.623€  

 Bijdragen gemeenteleden 21.800€  25.673€  22.842€  

Subsidies en overige bijdragen van derden -€              -€              -€              

Totaal baten 33.725€  33.738€  33.465€  

lasten

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 18.310€  17.668€  17.137€  

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 500€        513€        559€        

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.650€    1.673€    1.202€    

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 7.800€      8.274€      9.254€      

 Salarissen (koster, organist e.d.) 1.000€    1.440€    1.010€    

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 1.900€    2.132€    2.251€    

Lasten overige eigendommen en inventarissen -€              -€              -€              

Totaal lasten 31.160€  31.700€  31.413€  

Resultaat (baten - lasten) 2.565€    2.037€    2.051€    

 


