
 

ANBI gegevens 
 

Naam gemeente: 

Protestantse Gemeente Maasdijk / onderdeel van Classis Delft 

 

RSIN- of Fiscaal nummer: 

813612809 
 

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 2, Scriba 1, Ouderlingen 12, Jeugdouderlingen 4, Diakenen 

9, College van Kerkrentmeesters 9, Pastoraal Scriba 1. 

Pastoraal medewerkers 

Dominee 2 

 

Beleid van de gemeente: 

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 

 

Het beloningsbeleid 

De verwijzing is naar de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse  Kerk Nederland 

shttp://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. 

 



 

 

 

Doelstelling van de Protestantse Gemeente te Maasdijk 

Als gemeente vertrouwen we op God en we leven in verbondenheid met Zijn Woord. We vertrouwen 

daarbij ook op elkaar, respecteren en enthousiasmeren elkaar als volgelingen van Christus. In ons 

vieren, spreken en handelen belijden we al Protestantste Gemeente in elke situatie opnieuw dat 

Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Zo roepen we steeds weer op tot vernieuwing van 

het leven. We maken daarbij deel uit van de wereldwijde beweging van hoop en verwachting, waarin 

we elkaar en anderen inspireren over grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. We zijn 

sterk in omzien naar de mensen om ons heen en inzet voor anderen. We staan als gemeente voor 

ons geloof en dragen dit op verschillende manieren uit naar onze eigen omgeving en die van het dorp 

Maasdijk. Respect voor elkaar is een belangrijk uitgangspunt. 

 

 

Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten; 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 

levende gemeente. Dat doet 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, allereerst een opsomming van 

diverse activiteiten; 

- Wekelijkse kerkdiensten   -  Belijdeniskring 

- Bijbelstudie voor twintigers en dertigers -  Vensters op God, bijbelverkenningen 

- Gemeente Groei groepen   -  Jong en geloven in meer 

- BBB mannengroep    -  BBB vrouwengroep 

- Ministrycursus     -  Huwelijkscursus 

- Bijbelkring     -  Gebedskring 

- Schoolgebedskring    -  Ster Vrouwen Ochtend groep 

- Vrouwenvereniging Lydia   -  Catechisatie 

- Jeugdclubs     -  Kerkkamp 

- Kinderkerk     -  Kinderoppas 

- Jeugdkerk 

e.e.a. hierover kunt u ook vinden op de site. 

 

  

Verkorte staat van baten en lasten met korte toelichting; 

 

In 2014 zijn de baten van PG Maasdijk afgenomen van  € 329.000 naar €293.000 euro. Zowel 

inkomsten uit bezittingen, bijdragen van gemeenteleden als overige bijdragen zijn afgenomen. De 

lasten zijn afgenomen van € 346.000 naar € 322.000 euro. Vrijwel alle lastensoorten zijn iets 

afgenomen, lasten aan salarissen relatief sterk.  

 

  begroting  Rekening rekening 

 2014 2014 2013 

baten    

Opbrengsten uit bezittingen € 30.872 € 39.564 € 49.884 

Bijdragen gemeenteleden € 226.000 € 234.782 € 245.342 



Subsidies en overige bijdragen van derden  € 28.000 € 18.225 € 33.915 

Totaal baten € 284.872 € 292.571 € 329.141 

    

lasten    

    

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  € 182.250 € 167.715 € 169.608 

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en 

gemeentewerk 
€ 5.000 € 8.705 € 8.557 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 16.500 € 17.337 € 19.337 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 89.250 € 74.430 € 79.105 

Salarissen (koster, organist e.d.) € 43.600 € 44.021 € 54.569 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 10.800 € 10.215 € 15.432 

Lasten overige eigendommen en inventarissen  € - € - € - 

Totaal lasten € 347.400 € 322.423 € 346.608 

    

Resultaat (baten - lasten) € 62.528- € 29.852- € 17.467- 

    

 

 


