
  
Algemene gegevens diaconie  

Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te 

Garmerwolde/Thesinge 

RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 

Website adres: www.thesinge.com/anbi 

E-mail: pkngtdiaconie@gmail.com  

  

  

Postadres: Kerkstraat 7 

Postcode: 9797 PD 

Plaats: Thesinge 

De PKN gemeente van Garmerwolde/Thesinge 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 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 de PKN gemeente Garmerwolde/Thesinge. 

  

Samenstelling bestuur diaconie  

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 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke 
gemeente. 
  
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de 
financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van 
diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot 
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de 
jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel 
de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van 
beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). 

mailto:pkngtdiaconie@gmail.com
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx


  

Doelstelling / visie  

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde 
wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar 
organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar 
arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden 
gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene 
christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, 
uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht 
van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in 
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de 
kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige 
Geest  

  

  

Beleidsplan  
Beleidsplan Diaconie PKN Garmerwolde-Thesinge  
 
Algemeen  
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke 
gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in 
de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te 
helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God waar 
onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met 
de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. De diaconie werkt aan 
de hand van een beleidsplan dat zo nodig wordt aangepast.  
Diaconaal bezig zijn wil zeggen: samenzijn, letterlijk medeleven met de ander 
tonen. 
De diaconie is van mening dat diaconaat en pastoraat veel raakvlakken kent. Het 
streven van de diaconie om in onze gemeente het diaconaat een duidelijker 
gezicht te geven, zal volgens haar kans van slagen hebben wanneer er samen 
gewerkt wordt met alle gemeenteleden en in ons geval ook met de 
clustergemeenten. 
 
Organisatie en bestuur  
De diaconie van de PKN te Garmerwolde/Thesinge bestaat momenteel uit 3 leden 
en 3 ondersteunende leden vanuit de gemeente. 
De diaconie vergadert zo’n 6x per jaar. In de vergadering wordt de zakelijke 
inhoud van het diaconale werk besproken en worden initiatieven genomen voor 
eventuele acties. Daarnaast vergadert de diaconie 2x per jaar met de 
clustergemeenten, t.w. PKN Ten Post, Gereformeerde Kerk Stedum, Hervormde 
Gemeente Ten Boer. Gelet op het krimpen van onze gemeente is deze 
samenwerking noodzakelijk. 
 
Financiële middelen en vermogen  
De wekelijkse collecten vormen de belangrijkste en vaste bron van inkomsten 
voor de diaconie.  
Andere bronnen van inkomsten zijn giften, rente uit spaargelden..  
Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er jaarlijks een jaarrekening 
en begroting opgesteld, waarin verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde 
en goedkeuring gevraagd voor het te voeren beleid.  
Mocht de diaconie beschikken over vermogen en wil men over gaan tot beleggen 



dan zal dit gebeuren conform de richtlijnen van de PKN en zo mogelijk via de 
landelijke kerk (bv. Oiko Credit, hierin heeft de diaconie aandelen).  
 
Hoofdopdrachten Diakenen  
De diakenen hebben een 4-tal hoofdopdrachten die beschreven staan in de 
kerkorde:  
1. Het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, 
die hulp 
     behoeven en tot bevordering van het maatschappelijke welzijn. (akties rond 
Kerst en 
     Pasen) 
2.  Het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale goederen en gelden.  
3. Het deelnemen aan ambtelijke vergaderingen zoals kerkenraad, 
clustervergaderingen en 
     de aanwezigheid in kerkdiensten, in het bijzonder bij het Heilig Avondmaal 
vervullen de  
     diakenen een belangrijke rol.  
 
Kernfuncties:  
Bij het opstellen van dit beleidsplan is uitgegaan van 4 kernfuncties: 
  
1. maatschappelijk betrokken zijn  
2. helpen waar geen helper is  
3. ieders gaven inzetten  
4. dat wat kerkordelijk bij het ambt hoort  
 
Beleid n.a.v. de Kernfuncties:  
 
1) De diaconie stelt zich tot taak waar nodig sociale en maatschappelijke 
activiteiten ten behoeve van kwetsbare (groepen van) medemensen te ontplooien 
c.q. te bevorderen en zodoende de samenleving te wijzen op haar 
verantwoordelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn: participatie in het kader van de 
WMO, paasgroeten aan gedetineerden, voedselpakket-ten, actie kerstattenties 
voor ouderen, organiseren Kerstouderenmiddag. 
 
2) Het helpen van de medemens die in acute financiële nood verkeert, hulp in 
welke vorm dan ook te verlenen, met of zonder burgerlijke overheid of andere 
maatschappelijke –en Kerkelijke instellingen. Voorbeelden hiervan zijn: armoede 
in eigen omgeving (uitdelen van voedselpakketten, 2x per jaar).  
 
3) De diaconie stelt zich tot taak de offerbereidheid van de gemeente te 
stimuleren en de verkregen financiën op verantwoorde wijze te besteden. 
Voorbeelden hiervan zijn: collectes met een bepaald doel (b.v. rampen). collectes 
in het kader van Kerk in Actie, wereld-diakonaat collectes, deelname in het 40 
dagen project.  
 
4) Tot het ambt behoren o.a.: dienstdoen tijdens kerkdiensten, verzorging van het 
Heilig Avondmaal, bijwonen vergaderingen en participeren in bijzondere taken.  
De koersbepaling diaconie en organisatie Heilig Avondmaal zijn hiervoor de 
leidraad.  
 
5) Jaarlijks wordt door de diakenen een actieplan opgesteld waarin wordt 
opgenomen welke speerpunten men het komende seizoen extra aandacht wil 
gaan geven naast de bestaande activiteiten. Ook zal jaarlijks een evaluatie 
plaatsvinden van de bestaande activiteiten en kan vastgesteld worden of 
activiteiten worden gestopt, of tijdelijk minder aandacht krijgen zodat er ruimte is 
en wordt gemaakt voor nieuwe activiteiten.  
Dit geld zowel wat betreft tijd, menskracht, maar ook financiën. Zowel bestaande, 
maar ook nieuwe activiteiten kunnen alleen dan worden gedaan als er 
immaterieel en materieel voldoende middelen beschikbaar zijn.  



 
Doelstellingen voor het seizoen 2015/2016:  
Voorlichting, informatie en communicatie. 
Tweemaandelijks wordt in het kerkblad verslag gedaan over de gehouden 
collectes en voorlichting gegeven over de komende collectes. Met regelmaat 
wordt er extra aandacht besteed aan een bijzonder doel, zoals campagne 
Veertigdagentijd. “Nieuws” van de diaconie is een vaste rubriek met daarin allerlei 
actuele zaken waarmee de diaconie bezig is: zoals schrijfacties, verslagen van 
bijeenkomsten (plaatselijk, gemeentelijk, klassikaal, provinciaal of landelijk.) 
Regelmatig zal een collecte door één van de diakenen tijdens de dienst extra 
worden toegelicht.  
Daarnaast verstrekt zij informatie door middel van het uitdelen van folders, 
bladen.  
 
Armoede in eigen omgeving 
De diaconie stelt zich tot taak, waar nodig in samenwerking met de burgerlijke 
overheid en andere maatschappelijke en kerkelijke instellingen, die in acute of 
structurele financiële en/of sociale nood verkeert, hulp te verlenen in welke vorm 
dan ook.  
 

  

Beloningsbeleid  

De beloning van de kerkelijk werker 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.  

  

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx


  

Staat van baten en lasten  
 

      

   begroting  rekening 

  2014 2014 

baten     

 Opbrengsten uit bezittingen  €      70,00             €     63,00               

 Bijdragen gemeenteleden  €     4000,00    €     4506,00      

 Abonnementsgeld en rente  €     170,00         €     168,00         

Totaal baten  €     4240,00      €     4737,00 

      

      

 lasten        

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk,wereldwijd   €    3750,00       €      4026,00  

 Bestedingen Kerkdiensten, gemeentewerk, abonnementen  €     350,00      €       390,00       

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              €              

 Lasten diaconale eigendommen  €                -  €                - 

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €     90,00           €      81,00          

 Noodhulp  €                  €         

      

Totaal lasten  €     4190,00      €    4497,00   

  

      

Resultaat (baten - lasten)  €      50,00         €      240,00        

      

 


