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De Protestantse gemeente te Kattendijke 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.
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 Protestantse Gemeente te Kattendijke.
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 6 leden, die
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 2 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 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 classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11,
art. 6-9).
C. 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 toewijding 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.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan wil een belijdend en vooral ook een werkbaar stuk zijn. Dat betekent dat er
geen poging is gedaan om het leven en werken van de gemeente volledig in kaart te
berengen. Veeleer gaat het om de speerpunten van de komende jaren.
Als sommige zaken niet genoemd worden, wil dat niet zeggen dat er in de komende tijd geen
aandacht aan besteed zal worden, maar dat elk facet van gemeente zijn en – werk zal
doorgaan op dezelfde manier zoals dat op heden gebeurt. Dit beleidsplan is dan ook geen
keurslijf. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die in het beleidsplan nog niet genoemd
worden.
1. Karakteristiek van onze gemeente
Onze gemeente is een dynamische gemeente wat betreft leeftijd en kerkelijke achtergrond,
waar de viering van de zondag rondom het Woord van God centraal staat en waar we
belijden dat de Bijbel Gods Woord is en enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging.
Het Boek waarin we de levende God en zijn boodschap kunnen ontdekken, en Jezus
Christus als Heer en Verlosser van de wereld. Waar we belijden de drie-enige God: Vader,
Zoon en Heilige Geest. Dit in gemeenschap met het belijden van ons voorgeslacht zoals dat
is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis. Binnen de gemeente ontvangen wij troost in
de moeilijke dagen van ons leven, maar waar we ook worden opgeroepen tot getuigenis en
tot zichtbaar maken van de liefde van God. Daardoor is een gemeente altijd onderweg, zij is
voortdurend bezig te groeien naar wat God met haar bedoelt.
2. De gemeente als lichaam van Christus.
Binnen het pastoraat streven we ernaar activiteiten te ontplooien, niet alleen met elkaar
spreken en studeren, maar ook dingen met elkaar ondernemen zoals kindernevendienst als
er kinderen in de kerk zijn, koffiedrinken een keer in de maand na de kerkdienst, twee maal
per jaar een zangdienst, twee keer per jaar een kinderdienst. Er worden op dit moment
ontmoetingsavonden georganiseerd met als doel om in gesprek te komen met kerkelijke en
randkerkelijke gemeenteleden. Ook vinden we persoonlijke geloofsopbouw, groeien in de
relatie met God een van de belangrijkste zaken die aandacht moet hebben. Pastoraat is
vertroosting, maar ook onderwijs en aansporing. Een maal per maand wordt, onder leiding
van de organist, het lied van de maand ingestudeerd.
3. Getuige zijn van Christus met Woord en Daad
In prediking, pastoraat en diaconaat wordt aandacht geschonken aan wat de Schrift zegt
over rechtvaardigheid en sociale verhoudingen, daarom volgen wij het Bijbelse doel:
Trouw en zorgvuldig omgaan met giften en goederen die voor minder bedeelden zijn
bedoeld.
In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder druk van ziekte,
eenzaamheid of armoede. De diaconie organiseert een ouderenreis samen met de
gemeente van Wemeldinge, de zondagse bloemengroet en het vaststellen van diaconale
doelen en het innen daarvoor van geld. Tevens int de diaconie de gelden voor het regionale
kerkblad.

Definitief vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van januari 2020.
Presis: I. de Lange-van der Meer
Scriba: A. van Kooten-van de Velde
E. Beloningsbeleid.
De HG Kattendijke vormt een combinatie met PG Wemeldinge. Samen hebben zij een
formatie van 1.0 predikant. Waarvan 0.85 fte voor Wemeldinge en 0,15 fte voor Kattendijke
De diaconie heet geen betaalde medewerkers in dienst.
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
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 diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande 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
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten
begroting

rekening

rekening

2019

2019

2018

baten

€
€

3.450
3.280

€
€

3.872
3.851

€
€

3.858
3.427

Totaal baten €

6.730

€

7.723

€

7.285

3.400

€
€€
€

3.791

€
€€
€

2.974

Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden

lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en
wereldwijd)

€
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € €
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
€
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

2.800
425

1.996
329

1.910
390

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€

300

€

265

€

258

Salarissen (koster, organist e.d.)

€
€

860
1.180

€
€

660
1.506

€
€

660
717

Totaal lasten €

8.965

€

8.547

€

6.909

-2.235 €

-824

€

376

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Resultaat (baten - lasten) €

Begroting 2020
baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Totaal baten

€
€
€

3.450
3.075
6.525

€
€
€
€
€
€
€

3.050
1.250
400
300
860
880
6.740

€

-215

Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen
Salarissen ( koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Totaal lasten

Resultaat ( baten – lasten )

