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1. 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. 

 

2.  RSIN-nummer (fiscaal nummer): 002642852 

 KvK-nummer: 5026751 

 

3. Contactgegevens: 

Scriba:  Marijenkampen 2, 8339 SM Marijenkampen, tel. 06-10650672 

Kerkelijk Bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl tel. 0521 - 517451 

 

4. Bestuurssamenstelling: 

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit: 

1 predikant, 2 ouderlingen, 4 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters.  

 

5. 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. 

 

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. 

 

6. Beleidsplan: 

Link naar het beleidsplan…………… 

 

7. Beloningsbeleid: 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
http://pk-steenwijkerwold.nl/wp-content/uploads/2020/01/beleidsplan-CvK-2020-2024.pdf


 Kerkenraadsleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. 

 De Predikant is geen werknemer, maar een zelfstandig belastingplichtige. 

De arbeidsvoorwaarden van de predikant zijn geregeld in Generale Regelingen van 

de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. 

 

8. (Jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

De vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig 

gepubliceerd in Kontakt, GZ en op de website.  

 

9. Begroting: 

De begroting van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold is openbaar, en 

ligt ter inzage bij de penningmeester, dhr. D. Zeefat. Hieronder een beknopt 

overzicht van de begroting voor 2022. 

 

 
 



 
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 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 predikant en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke 

activiteiten. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de 

kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van 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. 

 

10. Financiële verantwoording: 

De jaarrekening van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold is openbaar, en ligt 

ter inzage bij de penningmeester, dhr. D. Zeefat.  

Hieronder een (verkorte) staat van baten en lasten van 2021. 

 

  



 


