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In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de 
Hervormde Gemeente Beekbergen behorende tot de Protestantse Kerk 
in Nederland. 

A. Algemene gegevens  
Naam ANBI:  Hervormde Gemeente te Beekbergen  

Telefoonnummer: 055-5062608  

RSIN/Fiscaal 
nummer:  

002531197 

Website adres:  www.hervormdegemeentebeekbergen.nl 

E-mail:  scriba@hgbb.nl  

Adres:  Papenberg 5  

Postcode:  7361 BR 

Plaats:  Beekbergen 

Postadres:  Postbus 33 

Postcode:  7360 AA 

Plaats:  Beekbergen   
 
De Hervormde Gemeente te Beekbergen 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). 
 
De missie en visie van de Hervormde Gemeente te Beekbergen zijn als volgt geformuleerd: 

Missie 

De Hervormde Gemeente Beekbergen brengt gelovigen en geïnteresseerden samen rond de 
boodschap van de bijbel, in een gemeenschap die onderdak biedt aan jong en oud. 

 

a. Zij handelt in het licht van de belofte van God de Vader, de verlossing door Jezus 
Christus en de leidende kracht van de Heilige Geest. 

b. In de overtuiging dat vruchtbaar geloven meer dan een individuele aangelegenheid is, 
werkt zij voortdurend aan een gemeente die een veilige plek is voor ieder die wil vieren, 
bidden, vragen, dienen en ontmoeten. 

c. Zij is zich bewust van ontwikkelingen in de samenleving en stelt zichzelf ten doel om van 
de christelijke boodschap te getuigen die relevant is voor alle mensen.  

d. Vanuit een maatschappijbewuste instelling zoekt zij wegen om betrokken te zijn bij 
mensen die het sociaal, economisch of anderszins moeilijk hebben of begeleiding zoeken. 

Kern 
De Hervormde Gemeente Beekbergen is een gemeenschap die door Woord en Geest leeft vanuit het 
geloof in God de Vader en in Zijn Zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Zij volhardt in 
het gebed en zij heeft oog en hart voor de mensen in het dorp en daarbuiten.  
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Visie 
De Hervormde Gemeente Beekbergen wil haar doel en roeping op de volgende manier handen 
en voeten geven. 

a. In de gemeente wordt de boodschap van de bijbel blijvend verteld en uitgelegd in 
prediking, catechisatie en kringen. Deze boodschap is het hart van de gemeente en de 
toetssteen voor het gemeenteleven. De eredienst heeft een centrale plaats in het 
gemeenteleven. Bij onze identiteit hoort een duidelijke boodschap in samenhang met een 
gevoel voor de pastorale context. 

1. We hechten groot belang aan goede catechese waarin het evangelie wordt 
uitgelegd en onderwezen.   

2. We stimuleren en ondersteunen gemeenteleden om ook zelf bezig te zijn met het 
Woord van God.   

b. Om een veilige plek te zijn voor ieder  
1. Verdelen we de taken zo veel als mogelijk talentgericht: de juiste mensen op de 

juiste plaats. We gebruiken een plek en ordening die ondersteunend is aan de 
gemeente, waarin helder is wie wat doet en waarin niet te veel aandacht uitgaat 
naar randzaken.   

2. Organiseren we vormen van gemeentezijn en gemeenteactiviteiten die passen bij 
de diversiteit (leeftijd, geloof) van betrokkenen. 

3. Schenken we, zonder uitsluiting van anderen, in het bijzonder aandacht aan jeugd 
en jonge gezinnen.  

4. Zoeken we passend onderdak/gebruik van ruimten waarin ontmoeting mogelijk is 
en waarin de gemeente tot haar recht komt. 

5. Stimuleren we saamhorigheid, pastoraal omzien en aandacht voor elkaar binnen 
de gemeente. 

c. We zetten ons in voor een open en zichtbare kerk, een kerk voor iedereen.  
1. We stellen ruimten beschikbaar voor activiteiten in het dorp.  
2. Wij zijn waar de mensen zijn. 
3. We bieden vormen aan om de boodschap van de bijbel toegankelijk te maken 

voor mensen die de traditionele kerkelijke taal en gebruiken niet of minder goed 
begrijpen. 

4. We staan in rapport met de culturele/maatschappelijke context. 
d. Onze maatschappelijke betrokkenheid is concreet, met open oog voor nieuwe 

ontwikkelingen waar onze gemeente een rol in kan spelen. 
1. We bieden begeleiding aan op diverse terreinen waaronder ouderen- en 

ziekenzorg, budgethulp, WMO. 
2. We gaan in gesprek met en bieden hulp aan mensen in nood.  
3. Onze betrokkenheid betreft niet alleen mensen in Nederland en in onze directe 

omgeving, maar strekt zich ook uit tot het buitenland.  
4. We werken aan diaconaal bewustzijn 

 
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.  
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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 
Beekbergen. 
 
 

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 in volle bezetting 28 
leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
 
Het College van Kerkrentmeesters telt 6 leden en 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 classicaal college voor de behandeling 
van beheerszaken. (6-9). 
 
De structuur van de Hervormde Gemeente Beekbergen is als volgt: 
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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 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. 

D. Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: 
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/  
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” 
 

Op de website www.hervormdegemeentebeekbergen.nl vindt u het beleidsplan van onze 
gemeente. 

E. Beloningsbeleid. 

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling 
rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 
 
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, 
kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in 
Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-
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 standhouden 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.  

Op de website www.hervormdegemeentebeekbergen.nl vindt u verdere gegevens. 
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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. 

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 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 begroting 
voor het komende jaar danwel de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

Baten en lasten kerkelijke gemeente 

Toelichting op de ANBI-publicatie: 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun 
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen 
of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.  

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van 
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke 
activiteiten. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de 
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, 
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, 
eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in standhouden van het landelijk 
werk. 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de 
kerkelijke bezittingen. 

Op de volgende pagina treft u de ANBI-informatie aan. 

 



Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Begroting

2022
Rekening

2021
Rekening

2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Bijdragen van leden en anderen
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

65.000 52.660 65.984
1.800 2.784 9.321

143.000 147.750 146.418
4.650 4.646 8.150

214.450 207.840 229.873

29.000 36.526 47.859

22.500 31.012 29.256

20.000 16.526 30.012
122.500 118.251 121.737

17.250 12.990 9.584
12.500 12.701 12.804

5.000 3.865 5.580
13.000 12.558 14.069

1.750 1.895 1.183
243.500 246.324 272.084

-29.050 -38.484 -42.211

- 39.432 1.626.680
- - -
- 39.432 1.626.680

-29.050 948 1.584.469

30.000 28.647 12.950
- - -

-25.000 -62.840 -1.651.680
- - -

5.000 -34.193 -1.638.730

-24.050 -33.245 -54.261

Hervormde gemeente te Beekbergen
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Ingediend op 06-06-2022 1


	Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
	Opbrengsten en Baten
	Uitgaven en Kosten
	Incidentele baten en lasten
	Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen


