
 

ANBI gegevens Oost Europa Commissie 
 

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 6, Jeugdouderlingen 3, Diakenen 

7, College van Kerkrentmeesters 4, 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 Oost Europa Commissie 

 

De Commissie is ruim 25 jaar geleden opgericht en zet zich in om armoede te bestrijden in Oost-

Europa. In die jaren hebben veel mensen veel mooi werk kunnen doen in deze landen. Er zijn 

werkvakanties geweest, vrachtauto’s vol landbouwmachines gezonden en mooie contacten 

onderhouden. 

 

Ook op dit moment worden met behulp van lokale contacten diverse projecten uitgevoerd. De 

doelgroepen zijn kwetsbare mensen uit Roemenië en Oekraïne.  

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar school kunnen. Daarom steunen wij projecten die ervoor 

zorgen dat kinderen met een gevulde maag en met warme kleding naar school kunnen. 

 

Ouderen, zieken en gehandicapten zijn in het arme Oost-Europa heel kwetsbaar. In Oekraïne willen 

we hen dienen door elke dag een broodnodige warme maaltijd te brengen. 

 

In onze omgeving willen we mensen betrokken maken met hun medemens in Oost-Europa. Dit doen 

we onder andere door thema-dagen te organiseren en door kleding in te zamelen. 

 

 

Verslag Oost Europa Commissie 

 

De  actie “food for life” in Zápsony , in het leven geroepen om juist de arme ouderen en 

gehandicapten een warme maaltijd per dag te kunnen geven, kampt met problemen. De vrijwilligers 

trekken weg naar het buitenland om daar te werken. De kosten zullen dus toenemen om eventueel 

de vrijwilligers te betalen, zodat zij het werk kunnen blijven doen. En de boerderij van Sandor daar 

heeft ook personeel nodig. 

Wij brengen dozen kleding naar Roemenië. De kleding die wij van de kledingbeurs in De Lier krijgen, 

wordt hiervoor gebruikt. Tweemaal per jaar wordt er in de sporthal een kledingbeurs gehouden door 

80 vrijwilligers. Wij helpen de organisatie en krijgen een deel van de opbrengst en veel van de kleding 

die niet verkocht is. Deze kleding transporteren wij naar verschillende projecten waar weeskinderen 

worden opgevangen en naar projecten waar kinderen na school worden opgevangen en een warme 

maaltijd ontvangen en ook kleding. De projecten zijn momenteel van Mariann in Medias en een in 

Ocna de Sus en een in Ocna de Jos en een van Pauli in de bergen bij Gheorgheni. Wat nog over  is, 

kunnen wij altijd brengen naar andere contacten die wij inmiddels hebben in Roemenië. Niets gaat 

verloren. 

Met Gods zegen proberen wij op andere manieren dan de bijdrage van de Tien aan geld te komen om 
de projecten van de Oost Europa Commissie te continueren. Van verschillende kringloopwinkels 
ontvingen wij een cheque voor het werk van de OEC en in meerdere kerken werd er zo maar een 
collecte aan ons opgedragen. Wij danken iedereen die onze naam bekendheid geeft en ons met een 
bijdrage in wat voor vorm dan ook gesteund hebben. 

 

 

 

 

 



 

Financieel overzicht 2018 OEC Maasdijk 

 

Jaarverslag Oost Europa Commissie 2018

Financië le verantwoording Oost Europa Commissie 

2018 2017 2018 2017

in kas 1 januari 27.578,66 29.410,51 bankkosten 51,58 21,45

Oekraïne

gift diversen 725,00 800,00 Gaarkeuken (Food for Life) 9.000,00 9.000,00

giften tbv Food for Life 992,00 1.352,00 Roemenië

kledingtransport 780,00

Stichting Habbekrats 1.500,00 kindertehuis Medias Mariann Nagy 950,00 900,00

Kringloop the recycling 1.500,00 hulp kindertehuis Gheorgheni Pali Laszlo 650,00 450,00

opbrengst Hongaarse avond/dag+stof Naschoolse opvang Ocna de Sus/Jos 1.300,00 850,00

gift van kledingbeurs De Lier voor transport 1.600,00 1.600,00

Lening Pali inz paardentrailer 1.000,00

gift div diaconieen Westlandse kerken 4.866,23 2.834,45 Overig

Sponsoring brandstof Boerman ontvangen oliebollenactie 2016 -145,00

oliebollen actie 50,00 436,50 nog te betalen bankkosten -5,30 -1,65

Eindsaldo

in kas 51,20 151,20

bank  31-12 22.814,41 27.427,46

35.811,89 39.433,46 35.811,89 39.433,46

ivm toezegging van hulp aan de gaarkeuken afgelopen 3 jaar een voorzichtig uitgave beleid  gehandhaafd.

ontvangen betaald

 
 

 


