
 

 

 

 

 

ANBI transparantie Diaconie Hervormde gemeente Hendrik Ido Ambacht 
 
 
A . Algemene gegevens. 
 
Naam ANBI   : Diaconie hervormde gemeente Hendrik Ido Ambacht 
RSIN/Fiscaal nummer : 824107469 
Website adres   : www.hervormdambacht.nl 
E-mail    : kerkelijkbureau@hervormdambacht.nl 
Adres    : Olijfgaarde 12 
Postcode   : 3344 RP 
Plaats    : Hendrik-Ido-Ambacht 
Postadres   : Postbus 87 
Postcode   : 3340 AB 
Plaats    : Hendrik-Ido-Ambacht 
 
De hervormde Gemeente Hendrik Ido Ambacht maakt deel uit van 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, getuige-
nis 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 wetboeken bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 
5 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. 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 Diaconie 
van Hervormd Ambacht. 
 
B. Samenstelling bestuur 
 
Het college van Diakenen wordt gevormd uit drie wijkgemeenten. 
 
Te weten wijkgemeente Dorp, wijkgemeente de Ark en wijkgemeente Elim. 
 
Elk van deze gemeenten heeft vier diakenen die samen de centrale Diaconie van Hervormd 
Ambacht vormen. Dit college is verantwoordelijk voor de financiële middelen en eigendommen 
van de Diaconie. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in 
de goedkeuring van o.a. de begroting , de jaarrekening en het collecterooster. 



 

 

 
C. Doelstelling en Visie 
 
De doelstelling van de Diaconie is het omzien naar en (financiële) hulp bieden aan hulpbehoe-
venden uit eigen gemeenten, plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Door het jaar heen wordt door 
de Diaconie naar eer en geweten en onderling overleg hulp geboden waar nodig en naar ver-
mogen van de Diaconie. 
 
De benodigde middelen hiervoor komen uit collecten, giften (en legaten) en opbrengsten van 
(eigen) geld. 
 
D. Beleidsplan 
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse 
Kerk in Nederland Op de website www.hervormdambacht.nl vindt u onder het kopje Diaconie 
het beleidsplan van de Centrale Diaconie. 
 
E. Beloningsbeleid 
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werk-
zaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 
 
F. Verslag activiteiten  
 
De Diaconie van Hervormd Ambacht houdt zich bezig met het verstrekken van hulp in financi-
ele zin en ook praktisch wordt er bijgestaan waar dat nodig is. 
 
Ook is de Diaconie altijd bezig om gezond te blijven, zodat er op langere termijn ook hulp 
geboden kan worden. 
 
G. Voorgenomen bestedingen. 
 
De verwachte bestedingen zullen weinig afwijken van voorgaande jaren. Hierbij wel de aante-
kening dat er door omstandigheden er tot wijzigingen of aanvullingen kan worden besloten. 
Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: 
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
 
In de staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten 
en de voorgenomen bestedingen van de Diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft 
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voor-
genomen bestedingen van het verslagjaar. 
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkom-
sten voor hun activiteiten. het vermogen van de Diaconie bestaat o.a. ui verstrekte leningen 
waaruit de rentebaten worden gerealiseerd. 
 



 

 

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaat-

selijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbeta-

ling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van diaconaal werk in 

eigen gemeente o.a.; jeugdwerk, HVD, verspreiding van de Echo, e.d. 

 

Toelichting; 

 

-Bijdragen levend geld komt voort uit de diaconale collecten tijdens de zondagdiensten 


