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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 Maasdijk 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.

ANBI-format Diaconie versie 01-2020

1

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.

Jaarverslag 2021
Ondanks dat we geen kleding hadden omdat de kledingbeurs in april niet door kon gaan, hebben
Rob en Arend in juli/augustus wel een bezoek gebracht aan Roemenië.
We hebben geld meegenomen zodat er de benodigde kleding/schoenen gekocht kon worden.
De vaccinatiegraad is niet hoog in Roemenië en de besmettingen wel, vooral onder de armere
bevolking. De scholen waren de laatste tijd wel open. Voor Mariann en Orsolya wel fijner, want om
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17 of 40 kinderen thuisonderwijs te geven, was echt geen doen. Zoveel laptops/computers zijn niet
in huis. En lessen maken op een telefoon is echt lastig.
Omdat het zomervakantie was, tijdens ons bezoek, waren veel kinderen naar huis.
In het kindertehuis in Medias waar Mariann de scepter zwaait, was een groep vrijwilligers uit
Zwitserland het sanitair aan het vernieuwen.
Aan Margit en haar man, van de dagopvang in Ocna de Sus een bezoek gebracht om nogmaals onze
condoleances over te brengen vanwege het overlijden van hun jongste zoon. Dit was erg triest.
Bij Pali en Orsolya in Gheorgheni in het kindertehuis de nieuwe aankopen mogen aanschouwen van
onze gift van vorig jaar, en de rekeningen voor de administratie. 😊 Daarna op de boerderij nog
gezien hoe gaaf de paardenkampen voor de kinderen zijn. Voor de kinderen een unieke kans om
paard te rijden maar ook te leren samen verantwoordelijk te zijn voor de dieren en elkaar.
Met de zeven kinderen, die bij Mariann in het tehuis verbleven gedurende de zomer, zijn we op
uitnodiging van Iboya en Isti Farkas naar hun jachthuis gegaan. Met BBQ, zwemmen en varen in het
meer, ‘safaritocht’ in de omgeving waren het onvergetelijke dagen voor hen en voor ons. Zo mooi
dat ook deze mensen deze kinderen een warm hart toe dragen en dit voor hen wilde organiseren.
De kinderkledingbeurs kon in oktober gelukkig weer doorgaan. We hebben weer veel kleding
gekregen en geld voor het transport, 3 pallets kleding zijn er 11 november naar Gheorgheni
vervoerd, We hebben foto´s gekregen die laten zien hoe blij ze er mee zijn. Allemaal kiezen en
passen.
Voor de kerstdagen hebben we nog een gift overgemaakt voor iets extra’s in deze lastige Corona
tijd. Iedereen bedankt. Hopelijk kunnen we volgend jaar, dankzij u allen, weer wat voor deze
mensen betekenen.
Hartelijke groet, Oost Europa Commissie Maasdijk
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