
ANBI-vermelding  

1. Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling. (ANBI). Op grond van een groepsbeschikking welke afgegeven is door de 
Protestantse Kerk in Nederland. De diaconie staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
2. RSIN-nummer (fiscaal nummer): 824133420 (groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland)  
 
3. Contactgegevens: Secretaris: het Schild 18, 8341 RL in STEENWIJKERWOLD / tel. 0521 - 589 164  
 
4. Bestuurssamenstelling: het Diaconiebestuur telt vier leden, waaronder voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  
 
5. Doelstelling: 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.  
Visie: Als Protestantse gemeente Steenwijkerwold weten we ons geroepen om gestalte te geven aan 
Gods dienst aan mensen. Daarbij herkennen wij onszelf als gemeente in Bijbelse beelden als: - het 
lichaam van Christus: 1 Kor. 12 : 12 -het zout van de aarde, het licht der wereld: Mat. 5 : 13-14 -
zusterlijke en broederlijke gemeenschap: Ps. 133 : 1 -de gemeente als dienares: Fil. 2 : 5-7 
Missie: Wij zien onszelf als een open, gastvrije geloofsgemeenschap. Een gemeente die open staat 
voor vernieuwing en andersdenkenden, dienstbaar aan en solidair met de samenleving. 
  
De diaconie hanteert in haar werk de volgende drie basisprincipes:  

1. Getuigen van Gods gerechtigheid: wat God van ons verwacht vanuit het verbond dat Hij met 
ons gesloten heeft. Hoe wij moeten handelen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de 
wereld waarin wij wonen, de medemens waarmee wij leven de vreemdeling die wij 
ontmoeten.  

2. Vragen om aandacht: voor elke situatie van lijden en onrecht die wij constateren in onze 
directe omgeving van kerk en buurt en in de samenleving en wereld om ons heen. Die 
aandacht moeten wij vragen binnen onze kerkelijke gemeente, maar als onderdeel van de 
kerkenraad mogen wij hiervoor ook aandacht vragen bij overheid en de maatschappelijke 
instellingen en overlegorganen op het niveau van wijk, stad en regio. Wij volgen daarin het 
beleid dat op landelijk niveau door de Raad van Kerken wordt uitgedragen.  

3. Geven van onze gaven: enerzijds door dienstbaar te zijn in situaties waarin we als kerkelijke 
gemeente zelf de helpende hand bieden en anderzijds door middel van onze giften of 
bemiddelingen zorgen dat anderen deskundige hulp verlenen. 

  
Om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid de aan ons door God geschonken gaven te delen 
zijn deze drie basisprincipes onlosmakelijk met elkaar verbonden: Gods gerechtigheid is de 
basis van waaruit wij handelen, enerzijds bij het geven van hulp en anderzijds bij het vragen 
om hulp aan anderen, zowel binnen de kerkelijke gemeente als in de samenleving. Bij deze 
drie basisprincipes gaan onze eerste gedachten vaak uit naar de mens, maar ook het milieu 
waarin deze mens leeft verdient steeds meer onze aandacht. 

  
6. Beloningsbeleid: Kerkenraadsleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. 
  
7. (Jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten: De vele activiteiten die in de gemeente 
plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in kerkblad “Kontakt”, G.Z. en op de website. 
(pksteenwijkerwold.nl) 
  
8. Begroting: De begroting van de Diaconie -Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold is openbaar, 
en ligt ter inzage bij de penningmeester. Hieronder een beknopt overzicht van de baten- en lasten 
rekening voor 2020.  

 
Diakonie Steenwijkerwold 



  



Toelichting  
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor 
hun activiteiten.  
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van 
de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 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. 
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 (salaris koster, eventueel overig 
personeel, vrijwilligers) 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 


