
A. Algemene gegevens.  
 

Naam ANBI:  Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide  

Telefoonnummer:  0511-443637  
RSIN/Fiscaal nummer:  824119824  
Website adres:  http://www.gereformeerdekerktwijzelerheide.nl 
E-mail:  aaltje.kamstra@hetnet.nl 
Adres:  Bjirkewei 86  
Postcode:  9287 LG  
Plaats:  Twijzelerheide  
Postadres:  Bjirkewei 86  
Postcode:  9287 LG  
Plaats:  Twijzelerheide  
 
De Gereformeerde Kerk te Twijzelerheide 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 “. 
(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland 
onderschrijft zij de kerkorde en ordinanties zoals door de Generale synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland is opgesteld.  
 
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 Gereformeerde kerk van Twijzelerheide 
  
B. 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 20 leden, die 
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.  
Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de 

financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is 

eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere 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).  
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C. Doelstelling/visie.  
 
De Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide ziet zichzelf als deel van de wereldwijde kerk die 
het geloof belijdt in de drie-enige God die zich geopenbaard heeft in:  
 

Vader, Schepper van Hemel en aarde,  
Zoon, Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Heer,  
Heilige Geest, in en door wie Hij werkzaam is in de wereld.  
 

Dit belijden in de drie-enige God ziet zij verwoordt in de drie oecumenische symbolen:  
 

de Apostolische geloofsbelijdenis  
de geloofsbelijdenis van Nicea  
de geloofsbelijdenis van Athanasius.  
 

Verbonden aan de reformatorische traditie ziet zij haar belijden uitgedrukt in de drie 
gereformeerde formulieren, te weten:  
 

de Nederlandse geloofsbelijdenis  
de Heidelberg catechismus  
de Dordtse leerregels.  
 

Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland onderschrijft zij de kerkorde en 
ordinanties zoals door de Generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is 
opgesteld. In haar vormgeving als plaatselijke kerk voelt de Gereformeerde Kerk van 
Twijzelerheide zich aangetrokken tot elementen uit de evangelische beweging en richt zij 
zich op haar plaats en taak in haar omgeving als dorpskerk.  
 
 
D. Beleidsplan.  
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:  
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland  
 
Op de website http://www.gereformeerdekerktwijzelerheide.nl vindt u het beleidsplan 2013-
2017 van onze gemeente.  
 
SAMENVATTING BELEIDSPLAN DIACONIE GEREFORMEERDE KERK 
TWIJZELERHEIDE:  
 
Binnen het beleidsplan heeft de diaconie een aantal aandachtspunten geformuleerd die 
behoren tot het taakgebied van de diaken. Deze aandachtspunten zijn:  
 
EREDIENST  

- Nagaan of het mogelijk en wenselijk is gemeenteleden in te schakelen bij het 
collecteren  

- Het aandragen van en eventueel uitspreken van voorbeden  

- Het aandragen van diaconale aandachtspunten voor de prediking  

 
GEMEENTE EN DIAKONAAT  

- De gemeente toerusten tot haar diaconale taak, door in de eredienst, in het 
kerkblad en op de gemeenteavonden aandacht voor het diaconaat te vragen  

  



 
- In overleg met de wijkouderlingen moeten de diakenen zich steeds bezinnen op 
hun taak in de wijk  

- De diakenen moeten niet alleen spreken over, maar ook spreken met mensen 
zonder werk en mensen met een uitkering  

- Begeleiding van etnische minderheden bij de integratie in de samenleving van 
Twijzelerheide  
 

BINNENLANDS DIAKONAAT (IN TWIJZELERHEIDE)  
Deze diaconale taak richt zich niet alleen op de eigen kerkleden, maar in principe op 
iedereen in ons land die diaconale steun nodig heeft  
 

- Diakenen moeten met enige regelmaat aan conferenties, 
voorlichtingsbijeenkomsten e.d. deelnemen om goed toegerust hun werk te 
kunnen blijven doen  

- Diakenen moeten opkomen voor slachtoffers in probleemsituaties  
 
ZENDING WERELDDIAKONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ZWO)  

- In 1997 is een ZWO werkgroep opgericht welke later is opgegaan in de 
Missionaire Werkgroep. Participanten hierin zijn de diakonie en de 
zendingscommissie. Doel van deze samenwerking is te komen tot een groter 
draagvlak en een herkenbare aanwezigheid in de gemeente. 
Onder de verantwoordelijkheid van de Missionaire werkgroep vallen de 
zendingszondagen en het organiseren van schrijfacties  
- Bij het Werelddiaconaat gaat het om steun aan mensen in de gehele wereld. Er 
bestaat een nauwe relatie tussen Werelddiaconaat en zending. Op landelijk 
niveau is met inmiddels samengegaan in een landelijk bureau. In de 
gereformeerde kerk Twijzelerheide is er een werelddiaken die zitting neemt in de 
Missionaire Werkgroep  

 
FINANCIEN  

- In het kerkblad voorlichting geven over diaconale financiën en collecten  

- De collecte van het Heilig Avondmaal en de Dankstond wordt bestemd voor een 
diaconaal doel/werk  

- Extra collecten aanwenden voor een concreet doel  

- Kritisch beoordelen of de diaconale uitgaven een diaconaal karakter hebben  
 

 
E. Beloningsbeleid.  
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – zal worden 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.  
 
 
F. Verslag Activiteiten.  
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van 

een levende gemeente. Dat doen 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 
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rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste 

gegevens treft u hieronder aan.  

 
Door de Diaconie is een initiatief gestart om voedsel in te zamelen voor de 
voedselbank Achtkarspellen.  
 

 
Onderwijs tegen kinderarbeid:  
http://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-werkende-en-ontheemde-kinderen 
geen kinderarbeid, kinderen moeten naar school  
http://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-werkende-kinderen-uit-de-
steengroeves 
  

 
 

rst attenties – ouderen en zieken  
Jaarlijks wordt door de Diaconie een kerstattentie bezorgd bij onze ouderen en 
zieken.  
 

G. Voorgenomen bestedingen.  
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande 
jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:  
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 
ontvangsten en bestedingen.  
Hoewel er geen begroting wordt opgesteld zullen de bestedingen voor het komende jaar 

naar verwachting niet sterk afwijken in vergelijking met het hieronder gepresenteerde 

verslagjaar. 

Baten 

Opbrengsten uit collecten 4.563 

Inkomsten uit giften 720 

Spaardoosjes project 1.952 

Ontvangen renten 13 

Diversen 145 

Totaal baten 7.393 

 

Lasten 

Abonnementen 32 

Adoptie Ark 276 

Spaardoosjes project 1.952 

bankkosten 275 

quota 539 

Afgedragen collecten 3.635 

Giften 1.763 

Diversen 351 

Totaal Lasten 8.823 

  

Resultaat (baten - lasten) -1430 
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Toelichting  
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde 
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage 
voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.  
 
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of 
geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.  
 
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel 
plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en 
doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.  
 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen 
organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden 
van het landelijke diaconale werk van de kerk.  
 
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en 

beheer van de diaconale bezittingen. 

 


