
 
ANBI gegevens Diaconie 
 
Naam gemeente: 
Protestantse Gemeente Maasdijk  
 
RSIN- of Fiscaal nummer: 

824104729 
 
Contactgegevens: 
Kerkgebouw “Dorpskerk”    
Korte Kruisweg 12A 
2676 XM  Maasdijk 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt door de ambtsdragers van 
deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden waarvan 5 leden de diaconie 
vertegenwoordigen en worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
 
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 2020-2024 

http://www.pgmaasdijk.nl/beleidsplan_2020__2024_  
 
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. 
 

http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-dienstenorganisatie-aanvaard.aspx
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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 5 diakenen en 2 
diaconale medewerkers 

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; 
 
Door de coronacrisis vervielen de meeste kerkdiensten waarbij mensen aanwezig waren en daardoor 
online te volgen waren, hierdoor vervielen de inkomsten via de collecten grotendeels, maar gelukkig 
doneerde de meeste mensen door middel van overschrijvingen of met een QR-code, doch konden 
we niet voorkomen dat de baten door de coronacrisis terugliepen 
Ook in 2021 vervielen in het 1e halfjaar de meeste kerkdiensten door de coronacrisis, waardoor de 
inkomsten wat tegenvielen, maar de laatste 4 maanden van het jaar werd de achterstand 
ruimschoots goedgemaakt tov 2020, zodat nog voldoende geld over was om de goede doelen aan 
het eind van het jaar financieel te steunen 
 
 
 
 


