
De ANBI informatie van de Diaconie van de Hervormde Gemeente van Ammerstol. 

De Hervormde gemeente te Ammerstol is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Hervormde 

Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Hervormde 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 “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

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 1 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 en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren 

zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Ammerstol. 

 

 

B. Samenstelling bestuur. 

Naam ANBI Hervormde Gemeente van Ammerstol 

RSIN/fiscaal nr 824109417 

Website adres www.kerkvanammerstol.nl 

Email kerkvanammerstol@live.nl 

Adres Kerkplein 4 

Postcode 2865 XN 

Plaats Ammerstol 

Postadres Scriba; Mevr. M.N. van Santen-Speelman 

Kadijkselaan 26e 

Postcode 2861 CJ 

Plaats Bergambacht 

 

 

 

 

 



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 12 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. Het College van 

Diakenen telt 4 leden, allen vrijwilligers. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het 

beheer van 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 en de 

jaarrekening. De Algemene Kerkenraad  heeft alle overige zaken met betrekking tot financiële 

aangelegenheden gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters..  

 

 

C.  Doelstelling/visie. 

De opdracht van de kerk bij het diaconaat is, in navolging van de dienende Heer en door de Heilige 

Geest, het delen en ondersteunen van zorg voor mensen in materiële nood, zowel in de kerkelijke en 

burgerlijke gemeente als wereldwijd. Het doel van de geboden hulp is dan om concreet te laten zien 

wat geloven betekent, namelijk het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. De gemeente 

vervult deze dienende taak onder leiding van of door arbeid van de diakenen. Diaconaat staat echter 

niet los van de getuigenis van het Evangelie. 

  

Deze omschrijving van het diaconaat wil de diaconie  met de volgende speerpunten nader invullen: 

  

1. Het fundament, van het diaconale handelen, ligt in Jezus Christus die gekomen is om te dienen en 

in zijn leven een voorbeeld was voor ons. Wanneer wij ons diep laten raken door de liefde van Jezus 

Christus worden wij bewogen met mensen in nood en zal de Heilige Geest ons leiden om mensen 

praktisch te helpen. 

2. Een diaconale houding kenmerkt zich door barmhartigheid en gerechtigheid te bewijzen, ofwel om 

te zien naar de naaste in nood en op te komen voor hen wie onrecht wordt aangedaan. 

3. Diaconaat onderscheidt zich van liefdadigheid doordat zij handelt in navolging van Jezus Christus. 

4. Diaconaat wordt levend op het moment dat het door de hele gemeente gedragen wordt en 

concreet handen en voeten krijgt in het dagelijkse leven van de gemeente. 

5. Diaconaat blijft levend op het moment dat er in de gemeente een bewuste levenswijze is waarbij 

de ouderen het diaconale handelen bewust overdragen aan de jongeren en hen leren om diaconaal 

betrokken en actief te zijn. 

6. Binnen de gemeente is de diaconie aangewezen om oog te hebben voor de materiële behoeften 

en noden van mensen dichtbij en ver weg. 

  

 

 

D. Beleidsplan. 

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

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 



Op de website www.kerkvanammerstol.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente. 

 

E.Beloningsbeleid. 

De diaconie heeft geen betaalde medewerkers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen 

worden vergoed. 

 

F. Verslag Activiteiten. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 

levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het 

plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, 

waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de 

financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af 

aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: 

de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden 

en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is 

dit cijfermatig in beeld gebracht 


