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Relevante gegevens in het kader van de ANBI-transparantie van de 

Nederlands Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk en Neder-

Slingeland behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.  
 

A. Algemene gegevens  

 

College van kerkrentmeesters: 

Naam ANBI:  Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk   

RSIN:  002521076   

Website:  www.hervormdgiessenburg.nl    

E-mail: cvk@hervormdgiessenburg.nl   

Postadres: Dorpsstraat 11   

 
3381 AD Giessenburg   

 
Diaconie:  

  

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormd gemeente te Giessen-Nieuwkerk   

RSIN: 824111849   

E-mail:  diaconie@hervormdgiessenburg.nl   

Postadres:  Bovenkerkseweg 62   

 
3381 KC Giessenburg   

  
  

  
  

De Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland (Giessenburg) 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 “. 

 
In deze gemeente belijden we ons geloof, zoals neergelegd in de drie algemene 
belijdenisgeschriften van de kerk (de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van 
Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius). De gemeente wil staan in de traditie van de 
Reformatie, trouw zijn aan de drie formulieren van enigheid (Nederlandse Geloofsbelijdenis, 
Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels) en zo haar plaats innemen in de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
 
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 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx
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behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te 
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland. Zowel voor de kerkrentmeesters als voor de diaconie. 
 
 

 
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 25 leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Via de volgende link kunt u de 
Samenstelling kerkenraad vinden. 
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen 
en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 ouderling-kerkrentmeesters, 3  kerkrentmeesters, 
daarnaast zijn er nog 5 leden van de commissie van bijstand toegevoegd. 
Het College van diakenen telt 5 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 van zowel kerkrentmeesters als diaconie.   
Verder  is er toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden middels contacten met het 
regionaal college voor de behandeling van beheerszaken afdeling Zuid-West. (Ordinantie 11, art. 
8). Door dit regionaal college worden jaarrekeningen en begrotingen jaarlijks beoordeeld. 
 

 
 

C. Doelstelling/visie. 

Het gaat in deze gemeente feitelijk maar om één Naam: Jezus Christus, de eniggeboren Zoon 
van God, die mens is geworden en onder ons heeft geleefd en bereid was om uit liefde voor ons 
mensen, Zijn leven op te offeren aan het kruis. Om zo de straf te dragen voor onze zonden. Alles 
in de gemeente is er op gericht om deze Jezus te vinden, te volgen en te verkondigen. 

Hierbij zijn de volgende zaken van groot belang: 

- De zondagse eredienst is het kloppend hart van het gemeentezijn.  
Daar hopen wij met elkaar God te ontmoeten en mogen we horen van de vergeving door Christus 
en vernieuwing van ons leven en onze gemeente. Daar luisteren we naar wat God ons als totale 
gemeente door Woord en Geest te zeggen heeft en ontvangen we, als het goed is, voedsel voor 
ons geloofsleven, gemeentewerk en onze alledaagse bezigheden.  

 
- In de gemeente van Christus zijn we aan elkaar gegeven en vormen we samen het lichaam van 

Christus. Vanuit ons geloof in behoud door Christus zien we naar elkaar om en willen we elkaar 
bemoedigen en opbouwen, vermanen en vertroosten. Binnen de Christelijke gemeente is 
verscheidenheid aan gaven waarmee we God en elkaar willen dienen. 

 
- In de gemeente volharden we in de gebeden, omdat we als gemeente onze weg gaan in 

voortdurend contact met en in afhankelijkheid van God. 

 
- De gemeente is heilig, apart gezet voor Gods bedoelingen om pastoraal, diaconaal en missionair 

in de wereld te staan. Het omzien naar elkaar, de dienst aan elkaar en anderen en het getuigen 
van het evangelie horen bij het wezen van de kerk. 
 

- In gehoorzaamheid aan de Schrift, vooral luisterend naar het Nieuwe Testament, hebben wij de 
volgende visie op de structuur van de gemeente en de rol van de kerkenraad: Uit genade ontvangt 
iedere gelovige één of meer geestelijke gaven (zie 1 Korinthe 12) die we tot dienst aan de ander 
en zo tot opbouw van de gemeente mogen gebruiken. De noodzaak van het ambt vloeit voort uit 

http://www.hervormdgiessenburg.nl/contact/predikanten-voltallige-kerkenraad-en-wijkindeling/
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.pkn.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
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het feit dat de charismatische structuur van de gemeente niet automatisch aanwezig is en evenmin 
automatisch op de juiste wijze werkt. De ambten zijn gegeven om het werk in de gemeente te 
coördineren en te stimuleren. 

 

D. Beleidsplan. 

Voor de periode 2017-2021 zijn de volgende belangrijke beleidspunten vastgesteld: 

a. Verdieping van het geloof van de hele gemeente. 

b. Vasthouden van de jeugd en alle leden. 

c. Versterking van de onderlinge gemeenschap 

d. Het worden van een gemeente die meer missionair is, in woord en daad. 

Het gehele beleidsplan van de Hervormde gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-
Slingeland  staat op de website en kunt u vinden via deze link: Beleidsplan 2017 - 2021 
 
 
E. Beloningsbeleid. 

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling 
rechtspositie predikanten’. Naast de predikanten is er nog één medewerkster in dienst voor het 
beheer van het verenigingsgebouw. De beloning van deze medewerkster 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 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 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. Meer informatie over alle activiteiten en een actuele stand 
van zaken en agenda treft u aan op de website van onze kerk:  Hervormd Giessenburg.nl 
 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de 
predikanten, ambtsdragers en alle vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten 
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in 
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

 

 

http://www.hervormdgiessenburg.nl/wp-content/uploads/beleidsplan_2017_2021.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen
http://www.hervormdgiessenburg.nl/
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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 van het betreffende jaar. 
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 
voorgenomen bestedingen van de voorgaande verslagjaren. 
 

Staat van baten en lasten Kerkrentmeesters

begroting rekening rekening

2016 2016 2015

baten

 Opbrengsten uit bezittingen 3.500€             14.879€           4.929€             

 Bijdragen gemeenteleden 222.540€         225.191€         223.370€         

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

Totaal baten 226.040€         240.070€         228.299€         

lasten

    

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 148.750€         147.432€         148.509€         

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4.500€             3.001€             3.482€             

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 11.617€           11.818€           11.966€           

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 34.700€           52.243€           41.814€           

 Salarissen (koster, organist e.d.) 14.000€           5.794€             5.776€             

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 12.700€           19.554€           16.334€           

Lasten overige eigendommen en inventarissen -€                      -€                      320€                 

Totaal lasten 226.267€         239.842€         228.201€         

Resultaat (baten - lasten) -227€               228€                 98€                   

Toelichting 

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

voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd om het 

werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren mogelijk te maken. 

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. 
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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 en bijdragen voor het 

in stand houden van het landelijk werk. 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de 

kerkelijke bezittingen. 

 

Staat van Baten en Lasten Diaconie

begroting rekening rekening

2016 2016 2015

baten

 Opbrengsten uit bezittingen 300€               65€                  168€               

 Bijdragen gemeenteleden 64.400€         75.465€         72.316€         

    

Totaal baten 64.700€           75.530€           72.484€           

lasten

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 54.958€           68.674€           63.978€           

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

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9.500€            9.242€            5.015€            

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2.000€            2.483€            2.062€            

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

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

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 430€               356€               250€               

   

Totaal lasten 66.888€           80.755€           71.305€           

Resultaat (baten - lasten) -2.188€           -5.225€           1.179€             

 

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  
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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. 

 


