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ANBI-Informatie van de Oost Europa Commissie  

Protestantse Gemeente Maasdijk 

 

Algemene gegevens. 

Naam ANBI:  Oost Europa Commissie van de Protestantse gemeente te 
Maasdijk 

 

RSIN/Fiscaal nummer:  
 
824104729 

 

Website adres:  

 

www.pgmaasdijk.nl 
 

E-mail:  

 

scribaat@pgmaasdijk.nl 

 

Adres:  Kerkgebouw ‘Dorpskerk’  

Korte Kruisweg 12A, 2676 XM Maasdijk 

Postadres:  Postbus 18, 2676 ZG Maasdijk 

 
De Protestantse gemeente te Kerkenhuizen 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 “. 

 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid 

en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen 
van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).  

 

De Diaconie van deze 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 4 lid 2 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. 

http://www.pgmaasdijk.nl/
mailto:scribaat@pgmaasdijk.nl
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Deze 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, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn 

aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de Oost Europa Commissie van de Protestantse 

Gemeente te Maasdijk 
 

Samenstelling bestuur. 
 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van 

deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van 
de kerkelijke gemeente. 

Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:  
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

 

Op de website www.pgmaasdijk.nl vindt u het beleidsplan 2020-2024 van de diaconie van onze gemeente. 

Beloningsbeleid. 

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling 

Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale 

regelingen Protestantse Kerk in Nederland.  

 

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 van de Oost Europa Commissie 

Ook dit jaar hebben wij weer verschillende activiteiten mogen organiseren om mensen in Oost Europa te 

helpen. In april en oktober hebben wij weer 2 keer mogen meehelpen bij de kinderkledingbeurs in De Lier, 

met als resultaat dat wij weer een heleboel kinderkleding hebben gekregen dat wij met een transport naar 

Roemenië hebben kunnen sturen, waarna Arend Vreugdenhil in mei naar Roemenië is gereisd om daar de 

kleding te verdelen over de 4 kinderhuizen, en tevens een hoeveelheid geld af te geven. Met dit geld kunnen 

de mensen middelen aanschaffen die nodig zijn om de kinderen te kunnen onderhouden en waarvoor ze zelf 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx
http://www.pgmaasdijk.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
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het geld niet hebben. In november zijn Jaap en Nel Valstar er heen geweest en hebben toen het zelfde 

gedaan. Het is altijd  goed dat we er zelf even langs gaan om te zien wat er nodig is en wat er met onze 

geldmiddelen wordt gedaan. In Juni hebben we als OEC mogen meewerken aan  diverse activiteiten van 

sport en spel in Maasland en tevens hebben wij ons een aantal keren kunnen presenteren met wat voor 

doelen wij bezig zijn. Als beloning hebben wij het mooie bedrag van 5000 euro ontvangen wat we weer 

kunnen gebruiken voor onze projecten in Roemenië. 

Helaas hebben we dit jaar moeten besluiten om te stoppen met ons gaarkeuken project in de Oekraïne. Na 

al een aantal keren te hebben gevraagd om meer terugkoppeling te krijgen hoe en waaraan ons geld wordt 

besteedt, kregen wij steeds niets terug en konden dus ook niet meer controleren waaraan ons geld wordt 

besteedt. Het contact  met Ds. Sandor was de laatste jaren al vrij moeizaam, wat ons al een niet al te goed 

gevoel gaf. Wij vinden het wel spijtig voor al die oude kwetsbare mensen  die nu waarschijnlijk geen of in 

ieder geval minder maaltijden zullen krijgen. Maar wij vinden dat we het geld dat wij van andere ontvangen 

op een verantwoorde manier moeten uitgeven, en dat was nu niet meer te garanderen ,dus zijn wij met pijn 

in ons hart hiermee gestopt.  

Verder hebben wij van diverse diakoniën en kringloopwinkels uit het Westland weer geld mogen ontvangen 

en kunnen dus onze projecten in Roemenië nog een aantal jaren vootzetten. 

Wij danken bij deze iedereen die ons het afgelopen jaar weer heeft gesteund, hetzij met geld hetzij met hulp 

en wensen iedereen Gods onmisbare zegen toe; zonder wie wij dit alles nooit hebben kunnen doen. 

Jaarverslag Oost Europa Commissie 

 

 

 


