
 

 
 
ANBI gegevens 
Diaconie protestantse gemeente 's-Gravenpolder/Baarland 
Doelstelling 
In onze gemeente staat de eredienst centraal. De eredienst is dan ook het startpunt van het werk in de 
gemeente. Onze gemeente is te omschrijven als een gemeente die qua ligging rechts van het midden staat in 
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het streven is om een warme missionaire gemeente te zijn. 
 
Algemene gegevens  
De Protestantse gemeente te ’s-Gravenpolder/Baarland 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“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Onze 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 1 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. De 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 en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 
Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te ’s-Gravenpolder/Baarland. 

 
Naam ANBI:  

 
Diaconie van de protestantse gemeente ’s-Gravenpolder / Baarland 

Telefoonnummer  0113 - 31 15 64 

RSIN nummer:  824278069 

Website adres:  www.pkn-gravenpolder.nl  

E-mail: diaconie@pkn-gravenpolder.nl  

Adres: Populierestraat 50 

Postcode:  4431 CK 

Plaats: ‘s-Gravenpolder 

Postadres:  Populierestraat 50 

Postcode:  4431 CK 

Plaats: ‘s-Gravenpolder 
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De diaconie van de Protestantse Gemeente ’s Gravenpolder/Baarland wordt gevormd door 5 leden uit ’s 
Gravenpolder en 2 leden uit Baarland die als één college voor de gehele gemeente functioneren. De diaconie 
werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Om de voortgang van de haar opgedragen zaken te 
bespreken komt de diaconie in principe 6x per jaar bij elkaar en bezoekt zij de vergaderingen van de 
kerkenraad om daarbij in het bijzonder de voor haar relevante zaken te behartigen.  
Voor de periode 2013 t/m 2016 werd een beleidsplan opgesteld dat ter goedkeuring aan de kerkenraad werd 
voorgelegd. Dit “nieuwe” beleidsplan is in hoofdlijnen een op onderdelen geactualiseerde voortzetting van het 
vorige beleidsplan van de diaconie en is integraal opgenomen in het totale beleidsplan van de Protestantse 
Gemeente te ’s Gravenpolder / Baarland.  
In het beleidsplan worden de diaconale zaken toegelicht.  
Het bestaansrecht van de diaconie is gelegen in Gods Woord. Daarin verbindt de HEER het spreken met het 
handelen. Zijn Woord is tegelijk daad. Deze verbondenheid van woord en daad moet ook onder de mensen 
zichtbaar zijn, dus zeker binnen het volk van God en de gemeente van Jezus Christus. Fundament van het 
Bijbels getuigenis over diaconaat is onze Here Jezus Christus. Hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar 
om zelf te dienen.  
‘Omzien naar elkaar’ is de Bijbelse opdracht en daarom de basis van het diaconale werk. Wij dienen dit te 
verrichten naar allen om ons heen die hulp en extra aandacht nodig hebben, dichtbij en veraf. De relatie tussen 
God, de gemeente als geloofsgemeenschap, en de wereld om haar heen moet steeds zichtbaar zijn.  
Omdat de verzorgende taak en het opkomen voor gerechtigheid niet los te zien is van het vieren van het heil 
wordt iedere zondag zowel een collecte voor de kerk als voor het diaconale werk gehouden. Diaconale en 
missionaire arbeid vragen om bezinning en keuzes en moeten een herkenbare plaats hebben in de gemeente. 
 
Kerkordelijk zijn de diaconale- en missionaire taken van de gemeente vastgelegd in Ordinantie 8, artikel 2 en 3 
met in achtneming van Ordinantie 14, artikel 8 en 9:  

Artikel 2 vermeldt over missionaire arbeid dat de gemeente geroepen is tot getuigenis en dienst aan 
hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn.  
Artikel 3 vermeldt dat de gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid 
door: 
- het betrachten van onderling dienstbetoon. 
- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen, die dat  
behoeven. 
- het deelnemen in arbeid ten behoeve van het maatschappelijk welzijn. 
- het signaleren van knelsituaties in de samenleving  
- het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping. 

 
De diaconie kiest er op grond van het bovenstaande voor om naast de zorg voor de eigen gemeente ook 
personen, organisaties en instellingen te steunen, die vanuit Gods Woord activiteiten ontplooien op diaconaal 
en missionair gebied in binnen- en buitenland. In principe zal dit gebeuren via kerken en christelijke 
organisaties.  
 
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 (vergoeding 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. 
 


