
ANBI gegevens Protestantse Gemeente Eastermar 

A.  Algemene gegevens 

Naam ANBI Protestantse Gemeente Eastermar 

  
Telefoonnummer 0512-472141 

  

RSIN/Fiscaal nummer 002671803 

  
Website adres www.pgeastermar.nl 

  

E-mail scriba@pgeastermar.nl 
  

Adres Torenlaan 12 

  

Postcode 9261VZ 

  

Plaats Eastermar 

 

De Protestantse gemeente te Eastermar 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 “. 

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 Eastermar. 

 

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van onze kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 

ambtsdragers van onze gemeente.  De kerkenraad telt 21 leden, die worden gekozen door en uit de 

leden van onze kerkelijke gemeente. 

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en 

de gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van begroting en 

jaarrekening. Het college bestaat uit zes leden. 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). 

 

http://www.pgeastermar.nl/
mailto:scriba@pgeastermar.nl
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx


C. Doelstelling en 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:  

https://www.protestantsekerk.nl/over-ons/wie-zijn-wij  

 

Op de website www.pgeastermar.nl  staat het beleidsplan van onze gemeente voor de periode van 

2014-2018. 

 

Kernpunt van ons beleidsplan is dat we ontmoetend, verbindend en vernieuwend willen zijn in de 

naam van onze Heer Jezus Christus. Deze woorden geven aan uitdrukking aan actie, liever dan 

passiviteit. Soms beschrijven ze ons verlangen, soms doen we het al zo. 

 

Ontmoetend 

Wij willen aan mensen een rustplek bieden in een tijd waarin er veel moet, een ruimte om te 
ontmoeten dus. In dat ont-moeten willen wij gelegenheden creëren om onze Vader, elkaar en onze 
dorpsgenoten met echte belangstelling te ontmoeten. In onze veelkleurigheid willen wij een gastvrije 
gemeente zijn voor iedereen, ongeacht opvatting of leefstijl, waarin geen ruimte is om elkaar af te 
wijzen of te ontlopen. Tenslotte stimuleren wij de ontmoeting tussen generaties. Wij laten de 
toekomst en het verleden elkaar actief ontmoeten in het heden. 
 

Verbindend 
God heeft zich met ons verbonden. Daarom verbindt de Protestantse Gemeente Eastermar zich met 
Eastermar en haar inwoners in woord en daad. Met elkaar verbonden als kinderen van God is er geen 
plaats voor ‘wij’ en ‘zij’. Verbinding is er ook met de zwakke en kansarme medemens in de wereld en 
met christenen dichtbij en ver weg. 
 

Vernieuwend 
Niet omdat we het verleden als onvoldoende willen bestempelen, maar om in te spelen op 

veranderingen en ontwikkelingen nu veel vanzelfsprekendheden verdwijnen. Wij zien veranderingen 

niet direct als bedreigend. Wij waarderen gemeenteleden die moeite hebben met veranderingen en 

ontwikkelingen en gemeenteleden die graag willen vernieuwen. Wij willen ervoor zorgen dat deze 

gemeenteleden elkaars visie leren kennen en met elkaar in gesprek blijven 

 

E. Beloningsbeleid 

https://www.protestantsekerk.nl/over-ons/wie-zijn-wij
http://www.pgeastermar.nl/
Elle Hoekstra




 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie 

predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, 

kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. 

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  

 

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/kerkelijk-medewerkers/alle-

formulieren-en-documenten 

 

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 standhouden van een  

levende gemeente. Dat doen 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.  

 

G. Voorgenomen bestedingen 

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk en kerk-zijn vertoont een grote mate van continuïteit: 

de predikanten en ambtsdragers verrichten hun werkzaamheden, erediensten worden gehouden en 

overige activiteiten worden georganiseerd. 

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

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. 

 

 Begroting 
2018 

Rekening 
2017 

baten   

Opbrengsten uit bezittingen €            50.050 €           51.453 

Bijdragen gemeenteleden €          125.350 €         125.041 
Bruto opbrengst begraafplaats €            41.000 €           40.760 

                                                                 Totaal 
baten 

€          216.400 €         217.254 

   

lasten   

Bestedingen pastoraat €           88.010 €             87.698 

Bestedingen kerkdiensten, catechese etc. €             7.500 €               5.430 

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/kerkelijk-medewerkers/alle-formulieren-en-documenten
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/kerkelijk-medewerkers/alle-formulieren-en-documenten


Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €            8.750 €              8.675 

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. 
afschrijvingen) 

€          26.386 €            26.883 

Lasten overige eigendommen en inventarissen €          17.877 €             26.848 

Salarissen €          58.400 €             58.800 

Lasten beheer en administratie en bankkosten €            7.640 €               5.889 
                                                                 Totaal 

lasten 
€        214.563 €           220.223 

                                                                 Resultaat  €             1.837 €            -2.969 

 

Toelichting 

 

Elk jaar vragen we onze gemeenteleden via de Actie Kerkbalans om een bijdrage. Verder bestaan 

onze inkomsten uit pacht landerijen, exploitatie van de begraafplaats en verenigingsgebouw en rente 

op belegde geldmiddelen. 

 

De inkomsten worden voor het grootste deel besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor 

onze predikanten, en beheer (kerk)gebouwen en begraafplaats (salariskosten koster). 

 

Verder worden de inkomsten ook besteed aan het in standhouden van (kerk)gebouwen en 

inventarissen, het houden van de erediensten (organisten, verwarming en verlichting, belastingen en 

verzekeringen). Ook moeten we verplicht bijdragen voor instandhouding van het landelijke 

kerkenwerk. 

 

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

kerkelijke bezittingen. 

 

 

 


