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De Protestantse gemeente Aduard – Den Ham - Fransum te Aduard en haar diaconie zijn 
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die 
door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.  
RSIN (fiscaal nummer) 813612809 
 

A. Algemene gegevens. 

Naam ANBI:  Diaconie van de Protestantse gemeente  
Aduard-Den Ham-Fransum 

Telefoonnummer 
(facultatief):  

 

RSIN/Fiscaal 
nummer:  

824319308 

Website adres:  www.pkn-aduard.nl 

E-mail:  diaconie@pkn-aduard.nl 

Adres:  Hofstraat 23 

Postcode:  9831RA 

Plaats:  Aduard 

 
De Protestantse gemeente te Aduard-Den Ham-Fransum 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 onze gemeente leeft een sterke wens om een gemeente te zijn waar mensen zich thuis 
voelen, waar respect en ruimte is voor elkaar. Een gemeente waar we ons met elkaar 
verbonden voelen en waar onderlinge betrokkenheid is. Een gemeente waar we naar 
elkaar omzien en voor elkaar bidden.  
De gemeente is een ontmoetingsplaats voor mensen met God en van mensen met elkaar. 
Kernwoorden daarbij zijn openheid, ruimte en gastvrijheid, en daarnaast ook gesprek en 
de bereidheid tot delen van wat ons bezielt. 
 
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 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: 
www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
tel:001943340
http://www.pkn-aduard.nl/
mailto:diaconie@pkn-aduard.nl
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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 Aduard-Den Ham-Fransum.  

 
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 13 leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
 
Het College van diakenen telt 6 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. Het college bestaat 
uit tenminste drie 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). 
 

C.  Doelstelling/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 op de website van 
www.protestantsekerk.nl 
 
Op de website www.pkn-aduard.nl vindt u onder “welkom” het beleidsplan 2015-2019 van de 

diaconie van onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid. 

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - 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.  

 

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
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F.  Verslag Activiteiten. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden 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. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  

Verkort Jaarverslag Diaconie Protestantse gemeente te Aduard –Den Ham –Fransum 2019 

Het college van diakenen werd gevormd door een voorzitter, scriba en penningmeester. De 
diaconie bestond verder uit 3 overige diakenen. 
De diaconie besteedde in 2019 met name  aandacht aan:  

 De diaconale collectedoelen voor 2019: Deze zijn voornamelijk vastgesteld volgens het 
collecterooster van de PKN, Kerk in Actie en het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-
Drenthe.  

 Platform Kerken Westerkwartier: Is de spreekbuis van de samenwerkende kerken in het 
Westerkwartier naar de burgerlijke gemeenten en organisaties op het gebied van sociale 
en maatschappelijke zorg. Door samenwerking wil het PKW de stem van de zwakkeren in 
de samenleving versterken en steun geven aan hen die zorg en steun nodig hebben. Wij 
maken hier ook deel van uit. De diaconie heeft hiervoor 4 collectes opgenomen. Het 
platform bestaat uit drie stichtingen: Stichting Schuldhulpmaatje, Stichting de Werkplaatz 
en Stichting Noodfonds. Onze vroegere diaken is coördinator Zorg en Welzijn van de 
PKW met als speerpunt de eenzaamheidbestrijding in het Westerkwartier. 

 Wij verzorgden de Heilig Avondmaalvieringen in de Rehoboth - en Abdijkerk en het 
huisavondmaal.  

 Paasgroetenactie: In 2019 zijn er Paasgroeten vanuit onze gemeente verstuurd aan 
gevangenen in Nederland. 

 AC-project: De actie voor Zending en Diaconaat heeft vele giften opgeleverd die op 
passende wijze zijn overgemaakt aan doelen in binnen en buitenland.  

 Voedselbank: De gemeenteleden zijn in de gelegenheid gesteld om tijdens de 
kerkvieringen rond en op bid- en dankdag houdbare levensmiddelen en hygiëne 
producten in te zamelen voor de minder bedeelden in onze omgeving die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Dat was weer een groot succes.   

 Diaconale dienst: Deze dienst is gehouden op 6 oktober 2019 met als thema “Contrasten” 
Evelien Vrolijk van Kerk in Actie deed samen met onze predikant de dienst waar ons 
project Straatkinderen in Kampala centraal stond. 

 Actie schoenendoos: Er zijn het afgelopen jaar door enthousiaste dames weer 89 
schoenendozen gevuld en afgeleverd. Het was weer een groot succes. 

 Fruitmanden: Voor de kerstdagen ontvingen de oudere gemeenteleden en zieken een 
fruitmand met daarin een Bijbels dagkalender. Deze manden werden gevuld en 
rondgebracht door de jeugd en enkele gemeenteleden. De attenties werden zeer op prijs 
gesteld. 

 Buitenlandse hulp: In 2019 ging het geld o.a. naar ons Kerk in Actie project 
Straatkinderen in Kampala. Werelddiaconaat Bangladesh, Nigeria, Zuid Afrika, Colombia 
en Moldavië. Noodhulp Ethiopië, Syrië. Zending Cuba, Rwanda, China, Pakistan, Zambia 
en Syrië. Kinderen in de knel India en Moldavië (kerst) 

 World Servants, Wycliffe (bijbelvertalers), Stichting Bootvluchteling, ZOA (noodhulp Zuid 
Soedan)  

 Binnenlandse hulp ging in 2019 naar o.a.: Zonnehuis, Ziekenhuispastoraat, Open hof 
Groningen,  Stichting INLIA, Lichtpunt Kollumerzwaag, Voedselbank Westerkwartier, 
Stichting Aduard Helpt, Lilianefonds, Rudolphstichting, Solidaridad, Simavi, Stichting 
vrienden van de Hoop, Stichting Wilde ganzen. 
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G. Voorgenomen bestedingen. 

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

voorgaande jaren. 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. 

    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 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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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. 

In onze gemeente wordt er wekelijks in de eredienst gecollecteerd voor diaconale doeleinden. 

De diaconie bezit ook (enig) vermogen in de vorm van geldmiddelen. Doorgaans 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  

(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, W.A. 

verzekering en beheer van de diaconale bezittingen. 

 


