
 

ANBI gegevens Diaconie 
 

Naam gemeente: 

Protestantse Gemeente Maasdijk / onderdeel van Classis Delft 

 

RSIN- of Fiscaal nummer: 

824104729 

 

Contactgegevens: 

Kerkgebouw “De Hoeksteen”   Kerkgebouw “Het Kruispunt” 

Prinsenlaan 4     Nassaustraat 2 

2676 VP  Maasdijk    2676 AX  Maasdijk 

0174-513435     0174-518964 

 

Bestuurssamenstelling 

Kerkenraad = Voorzitter 1 / Vice-voorzitter 1, Scriba 1, Ouderlingen 10, Jeugdouderlingen 4, Diakenen 

7, College van Kerkrentmeesters 6, Dominee 1  

 

Beleid van de gemeente samengevat in het motto: 

Eenheid in hoofdzaken  

Verscheidenheid in bijzaken 

Liefde en Respect in alle zaken 

 

Beleidsplan landelijke kerk 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-

dienstenorganisatie-aanvaard.aspx 

 

Het beleidsplan van onze gemeente is te vinden op de site;  

Kerkenraad 

Berichten en Besluiten 

Beleidsplan 2015-2018 

http://www.pgmaasdijk.nl/beleidsplan_2015__2018_  

 

Het beloningsbeleid 

De verwijzing is naar de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse  Kerk Nederland 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx 

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

 



Visie van de Diaconie 

Het is de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan die diaconale opdracht 

die de gehele gemeente aangaat, te weten; leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen 

te zijn in allerlei omstandigheden in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd. 

Naast de hulp en aandacht die we zelf kunnen bieden, willen we als diaconie ook mensen die hulp 

nodig hebben kunnen doorverwijzen naar professionele organisaties of vrijwilligers. 

De diaconie van de Protestants Gemeente Maasdijk bestaat momenteel uit 8 diakenen. 

Elke diaken heeft een eigen taak binnen de diaconie. De diakenen hebben als afgevaardigden van 

de gemeente ook zitting in de kerkenraad. Als diaconie vergaderen wij één keer per maand en daar 

komen alle lopende zaken aan de orde. 

Avondmaal 

De symboliek van de diaconale opdracht vinden wij terug in het 'delen' tijdens het Heilig 

Avondmaal, waarbij de diakenen dan ook een speciale functie hebben.   

 

Collecte 

Een ander zichtbare taak van de diaconie is de collecte in de eredienst. Zowel het bepalen van de 

diaconale bestemmingen als wel het ophalen tijdens de dienst. 

 

 

Jaarlijks verslag van de uitgeoefende Diaconie activiteiten; 

 

Hieronder een overzicht van de diverse taken van onze diaconie: 

- Diaconale vertegenwoordiging in de   erediensten, waaronder rouw- en  trouwdiensten; 

- Dienst aan de tafel bij de viering van  het Heilig Avondmaal; 

- Bijwonen van diaconale  bijeenkomsten en cursussen ter  opbouw van de diaconale taak in             

onze  gemeente; 

- Vastleggen en organiseren van de  inkomsten en uitgaven van de  collecten; 

- Het verdelen van de inkomende  gelden naar de diaconale  aandachtsvelden zowel lokaal        als  

wereld-diaconaal; 

- Het opstellen van jaarrekeningen en  begrotingen. 

- Verzorgen stukjes in de ‘Samen’; 

- Organiseren ouderenmiddag; 

- Bezoeken zieken, en ouderen; 

- Afgevaardigde naar de vergaderingen  van Streekverband De Tien; 

- Vertegenwoordiging in Kerkenraad,  Moderamen Kerkenraad, Classis; 

- overleg Diaconaal Platform Westland; 

- Verzorgen van de Kerkradio uitzendingen 

- Elke diaken is ingedeeld in wijken  samen met een ouderling (pastoraal  medewerker) en          

een  wijkcontactpersoon; 

De wijkcontactpersonen vallen onder verantwoording van de diaconie. Zij zijn de wijkdiaken tot 

steun en nemen zeer veel werk (met name bezoekwerk) uit handen. 

 

 



Verkorte staat van baten en lasten met korte toelichting; 

In 2017 zijn de baten van de Diaconie PG Maasdijk iets toegenomen , ondanks de lagere 

renteopbrengsten hebben de speciale collecten voor o.a. St. Maarten en Syrie , ervoor gezorgd dat 

de baten toch iets toegenomen zijn. 

De lasten zijn afgenomen van €43.972,= naar € 42.592 , de afname is voornamelijk tot stand 

gekomen door de lagere vaste lasten 

   begroting  rekening rekening 
  2017 2017 2016 

baten       

        
baten onroerende zaken  €                     -   €                     -   €                     -  
rentebaten en dividenden  €              5.000   €              4.931   €              5.418  
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     -   €                     -   €                     -  
bijdragen levend geld  €            13.400   €            11.321   €            12.386  
door te zenden collecten  €            24.500   €            25.028   €            23.369  
subsidies en bijdragen  €                     -   €                     -   €                     -  

totaal baten (a)  €            42.900   €            41.279   €            41.173  

        

lasten       
lasten kerkelijke gebouwen exclusief 
afschrijvingen  €                     -   €                     -   €                     -  

lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -   €                     -   €                     -  

afschrijvingen  €                     -   €                     -   €                     -  
pastoraat  €                     -   €                     -   €                     -  
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €              1.800   €                 937   €              1.490  
verplichtingen/bijdragen andere organen  €              2.750   €              2.690   €              2.312  
salarissen  €                     -   €                     -   €                     -  
kosten beheer en administratie  €                 900   €                 396   €                 530  
rentelasten/bankkosten  €                 350   €                 389   €                 638  

Diaconaal werk plaatselijk  €              4.000   €              2.647   €              2.793  
Diaconaal werk regionaal  €            16.000   €            11.464   €            13.058  

Diaconaal werk wereldwijd  €            16.000   €            24.069   €            23.106  
totaal lasten (b)  €            41.800   €            42.592   €            43.927  

        
totaal a - b  €              1.100   €              1.313-  €              2.754- 

        
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -   €                     -   €                     -  
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -   €                     -   €                     -  
streekgemeenten  €                     -   €                     -   €                     -  
aandeel in lasten federatie  €                     -   €                     -   €                     -  
overige lasten en baten  €              1.000-  €              1.158   €                 967  

totaal  (c )  €              1.000-  €              1.158   €                 967  

        
        

Resultaat  €                 100   €                 155-  €              1.787- 

 


