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Beleidsplan Kerk aan Zee 

De Protestantse gemeente te Muiderberg 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 “. De Protestantse 

Gemeente in Muiderberg bestaat in de praktijk al vanaf midden jaren zeventig van de vorige eeuw. In 

1979 is een gefedereerde kerkengemeenschap tot stand gekomen, die in 2006 omgevormd is tot een 

Protestantse Gemeente. 

De Diaconie van 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 2 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, diaconieën en andere instellingen die tot dit 

kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de 

Protestantse Gemeente te Muiderberg. 

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 6 leden, die worden gekozen 

door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Wij streven naar een lichtere organisatie met 

minder kerkenraadsleden en meer medewerkers. 

Het College van diakenen telt 3 leden en 3 medewerkers 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. Jaarlijks wordt 

verantwoording afgelegd aan de gemeente in het voorjaar over de jaarrekening en in het najaar over 

de begroting. 
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C. Doelstelling/visie. 

De kern van onze gemeente te Muiderberg is een gemeenschap van mensen, die zich aangesproken 

weten door Gods belofte van onvoorwaardelijke trouw, waarvan wordt verhaald in de bijbel. Als 

christelijke gemeente zijn wij deel van een eeuwenlange geschiedenis, rijk aan tradities. In onze 

gemeenschap is iedereen, ongeacht achtergrond of geschiedenis, uitgenodigd om volledig deel te 

nemen. 

D. Beleidsplan. 

In november 2015 is het beleidsplan vastgesteld voor de periode 2015-2020. Dit beleidsplan 

is  geschreven met een naar buiten gerichte blik, voortkomend uit de vraag “Hoe zijn wij kerk?”. Op 

onze website kunt verder details lezen. 

Tevens verwijzen wij naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: Beleidsplan 

Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de 

link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. 

E. Beloningsbeleid. 

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. 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 jaarrekening en verantwoording af aan de 

kerkenraad (zie ook onder H). 

In zondagse kerkdiensten worden collectes gehouden voor speciale doelen. Deze doelen worden 

jaarlijks vastgesteld en heeben deels een plaatselijk, deels een landelijk en deels een internationaal 

karakter. Vaak wordt rondom een jaarthema gekozen. Daarnaast is er veel aandacht voor ouderen en 

zieken in de gemeente, bijvoorbeeld middels een bloemengroet of een kerst-en paasattentie. Ook is 

het mogelijk om ondersteuning te regelen middels Stille Hulp. 

G. Voorgenomen bestedingen. 

 

De verwachte bestedingen (begroting) wordt gebaseerd op de uitgaven van het jaar ervoor 

gecombineerd met de inschatting voor speciale projecten. De collecteopbrengsten voor speciale 

doelen worden volledig doorgegeven en soms aangevuld met giften.  Het plaatselijk diaconaal werk 

vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit 

cijfermatig in beeld gebracht. 

  

https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/beleidsplan-vastgesteld


H. Verkorte Jaarrekening. 

 

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 

voorgenomen bestedingen in het verslagjaar en via de kolom rekening in de gerealiseerde 

ontvangsten en bestedingen. 

Begroting Diaconie 2017 

Toelichting 

Kerkgenootschappen 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. Dit gebeurt middels collectes en giften. 

Daarnaast bezit de diaconie ook een beperkt vermogen. De opbrengsten (rentebaten en dividend) 

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 (zie 

regel lasten kerkdiensten) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk 

van de kerk. 

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

en beheer van de diaconale bezittingen. 
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