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ANBI- Informatie inzake de Diaconie van de Gereformeerde Kerk 

Nijensleek behorende tot de protestantse Kerk in Nederland.  
 

A. Algemene gegevens. 

Naam ANBI:  Diaconie van de Gereformeerde Kerk Nijensleek  

Telefoonnummer 
(facultatief):  

0521-380291  

RSIN/Fiscaal 
nummer:  

824118728 

Website adres:  
 
www.kerknetvledder.nl 
 

  

Adres:  Hoofdweg 59 

Postcode:  8383 ED 

Plaats:  Nijensleek 

Postadres:  Hoofdweg 59 

Postcode:  8383 ED 

Plaats:  Nijensleek 

  

De Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Nijensleek 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 2 van de kerkorde. Met de Hervormde Gemeente te Vledder en 
omgeving is een samenwerkingsverband aangegaan, die is vastgelegd in een op 5 januari 2014 
ondertekende Federatieovereenkomst. De naam van het samenwerkingsverband is: “De 
Protestantse Gemeente in wording Vledder – Nijensleek en omgeving”. In deze overeenkomst is 
ook vastgelegd dat de diaconieën der beide gemeenten in vergaande mate samenwerken. 
 
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 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 Gereformeerde Kerk te Nijensleek.  
 

B. Samenstelling College van Diakenen van de Gereformeerde Kerk Nijensleek 
 

 
Het College van diakenen van de Gereformeerde Kerk te Nijensleek telt ten minste 2 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 

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
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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 8). 
 

C.  Doelstelling en beleid. 
De doelstelling en het beleid zijn onderdeel van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente in 

wording Vledder – Nijensleek en omgeving. De nadruk ligt op: - Betrokken zijn bij de zwakkeren 

in samenleving - Oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld Diaconale steun wordt 

gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen 

we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in eigen gemeente, in eigen land als 

wereldwijd. Kernwoorden zijn: signaleren, melden en helpen. Op de website 

www.kerknetvledder.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 waarin opgenomen de voornemens 

van de diaconie van onze gemeente. 

D.  Beloningsbeleid. 

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, zij ontvangen wel 

vakliteratuur en werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed  

E. Voorgenomen bestedingen.  

Wij ondersteunen financieel organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig 

heeft. Veel projecten van Kerk in Actie, zowel binnenlandse als buitenlandse, worden door ons 

gesteund. De verdeelsleutel van de uitgaven van de diaconale inkomsten is bij benadering als 

volgt: wereldwijd 50%, landelijk 20%, plaatselijk 30%. De te verwachten bestedingen zullen als 

regel niet afwijken van de rekeningen van de voorgaande jaren.  

F. 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.  
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Baten en Lasten – diaconie     

    

   begroting  rekening rekening 

  2014 2014 2013 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen  €                 22        -   €                16        -   €          23      -  

 Bijdragen gemeenteleden  €              3325      -   €        10914          -   €       3573    -  

                

Totaal baten   €          3347          -   €         10930         -   €       3596     -  

        

lasten       
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en 
wereldwijd)   €              2950     -   €         11568      -   €      2950     -  

    
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en 
gemeentewerk  €              125       -   €               182      -   €       50        -  

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €               200      -   €               222      -   €      210       -  
 Lasten overige diaconale eigendommen en 
inventarissen   €                            -   €                            -   €                    -  

     

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                  65      -   €             68           -   €       45       -  

               

Totaal lasten   €            3340        -   €        12040        -   €     3255      -  

        

Resultaat (baten - lasten)  €            -7            -   €         -1110          -   €     341         -  

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 

voor hun activiteiten. 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. 

 


