
ANBI 

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 Hervormde Gemeente Oost 
Terschelling en haar Diaconie. 
 
 
ANBI-GEMEENTE 
Algemene gegevens 

 
Naam ANBI:  

 
HERVORMDE GEMEENTE OOST TERSCHELLING  

Telefoonnummers:  
 
Zie link ADRESSEN in het kader “HERVORMDE 
GEMEENTE” in linker kolom van deze website   

RSIN/Fiscaal nummer:  003729059 

  

Website adres:  
 
www.kerkenopterschelling.nl/welkom-bij-de-
hervormde-gemeente-oost-terschelling  

E-mail:  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters:  
jd.kuipers@kpnmail.nl   

Adres:  Westerburen 16-18  

Postcode:  8891 GP  

Plaats:  Midsland 
  
  
  

De Hervormde Gemeente Oost Terschelling 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 maakt geen onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid 
en politieke voorkeur.  Het doel is een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is. 
Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente. 
 
De 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 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:  
 
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 per 1 januari 2022  
13 personen: 4 ouderlingen, 4 diakenen, 4 kerkrentmeesters en 1 predikant. 

De kerkenraad vergadert een keer in de maand.  
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 
middelen, landerijen 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. (Ordinantie 11, art. 6-9). 
 

mailto:jd.kuipers@kpnmail.nl
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/besturen/colleges-regionaal/Paginas/Regionaal-College-voor-de-Behandeling-van-Beheerszaken.aspx
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/besturen/colleges-regionaal/Paginas/Regionaal-College-voor-de-Behandeling-van-Beheerszaken.aspx
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.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. 

De Hervormde Gemeente Oost Terschelling wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke 
kerk laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de 
manier van handelen en spreekt, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.  
De gemeente wil een nadrukkelijke plek innemen in de samenleving op Oost Terschelling door 
de liefde van God handen en voeten te geven. Met haar kerkgebouwen en begraafplaatsen in 
Hoorn en Midsland en haar actieve inzet in de Burenplicht wil zij midden in de samenleving 
staan, er zijn voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor wat God gemaakt heeft. 

Beleidsplan 

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

Kerk in Nederland. Elders op deze website vindt u het beleidsplan “Geloven bij eb en vloed 2020-

2024” van onze gemeente. Zie link BELEIDSPLAN in kader “HERVORMDE GEMEENTE” in 

linker kolom van deze website.   

Beloningsbeleid 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling 
rechtspositie predikanten’. 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. 
De Hervormde Gemeente Oost Terschelling heeft geen personeel in loondienst. De 
werkzaamheden van kosters, organist en b.v. ook medewerkers bij begrafenissen (waarbij de 
samenwerking met de Buren, de op Oost Terschelling geldende Burenplicht, een belangrijke rol 
speelt) worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding.  
 

Activiteiten 

De kerkenraad heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente op Oost Terschelling met monumentale kerkgebouwen in Midsland, de 
Meslânzer Kerk, en Hoorn, de St Janskerk. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te 
schakelen bij het plaatselijke werk.  
 
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) en het College van Diakenen (CvD). Zij waken over de financiële 
slagkracht van Gemeente en Diaconie en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording 
af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens van jaarrekening en 
begroting treft u hieronder aan. 
De gemeente is eigenaar en beheerder van de begraafplaatsen rondom de kerken van Midsland 
en Hoorn. Bij begrafenissen wordt in het kader van de op Oost Terschelling geldende Burenplicht 
nauw samengewerkt met de bewoners van de Buurtschappen. De kerkelijke centra Ons Huis in 
Hoorn en Diaconiehús in Midsland hebben een Aula.  
Voor kerkelijke activiteiten, pastoraat, vorming en toerusting, in de kerken te geven concerten, 
kerkrondleidingen en de rommelmarkten verwijzen we naar andere pagina’s op deze website. 
 

Voorgenomen bestedingen 

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. De verwachte bestedingen daarvoor sluiten als regel 

aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 

 

 



De verwachte bestedingen voor (groot)onderhoud aan de 2 monumentale kerkgebouwen in 

Midsland en Hoorn kunnen in verband met het stellen van prioriteiten tijdens de uitvoering van de 

meerjarenplannen afwijken. In 2021 is (vervroegd) het dak van het kerkelijk centrum in Hoorn, het 

Ons Huis, geïsoleerd en de inpandige kosterswoning geheel gerenoveerd. 

 

In de Staat van Baten en Lasten voor zowel de kerk (College van Kerkrentmeesters) als de 

Diaconie (College van Diakenen) is dit op de volgende pagina’s cijfermatig in beeld gebracht. 

 

HERVORMDE GEMEENTE OOST TERSCHELLING / COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Staat van baten en lasten  Begroting  Rekening Rekening 

 2022   2021 2020 

OPBRENGSTEN EN BATEN  
Opbrengsten onroerende zaken  € 163.800 € 246.331 €  189.582 
Opbrengsten uit rente, dividend en beleggingen  €     4.925      €     9.119 €      1.820      
1.820Bijdragen van leden en anderen  €   32.000    €   27.669 €    25.824  
Subsidies en bijdragen  €   19.566 €     7.474 €      7.474  

 ------------- -------------  -------------- 
SOM DER BATEN A € 220.291 € 222.674  € 224.701 
   

UITGAVEN EN KOSTEN 
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen €   94.830 € 123.811 €   94.107 
Kosten niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen €   31.910    €   64.542 €   82.380 
Afschrijving onroerende zaken, installaties / invent. €            0 €            0 €            0 
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €   90.340    €   87.465  €   84.381    
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €     3.000          €        508 €     2.318 
Verplichtingen/bijdragen andere organen €     6.500    €   15.440 €     7.248 
Vergoeding vrijwilligers €   12.750      €     6.219 €     4.850 
Kosten beheer, administratie en archief €     5.500  €     5.241 €     2.910 
Rentelasten / bankkosten €     2.500  €     2.539 €     2.389 

 -------------- --------------  --------------   
TOTAAL LASTEN A € 247.330 € 305.764 € 280.584  

OPERATIONEEL RESULTAAT (A) €  -27.039 €  -15.171   €  -55.883   

INCIDENTELE BATEN B 
Incidentele baten €   55.000 €   23.031  €   28.107 
Incidentele lasten €  -10.000  €            0  €            0  

 -------------- --------------  --------------   
 €   45.000 €   23.031  €   28.107 

RESULTAAT (A+B) €    17.961 €     7.860 €  -27.776 
 

MUTATIES BESTEMMINGSRESERVES 
Onttrekkingen  €            0 €   20.000 €  43.013 
Toevoegingen €  -15.577 €  -19.474 € -24.000 

 -------------- --------------  --------------   
TOTAAL MUTATIES (C) €  -15.577 €        526  €   19.013 
 -------------- ------------- ------------- 
 
RESULTAAT NAAR ALGEMENE RESERVE 
(D) = A+B+C €     2.384 €    -6.120 €    -8.763 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. De enige uitzondering hierop zijn subsidies uit het Monumentenfonds voor 
de meerjarige onderhoudsplannen voor de monumentale gebouwen. 



Aan de kerkleden wordt elk jaar een bijdrage gevraagd voor het werk van de kerkelijke gemeente 
waartoe zij behoren. Naast collecten en vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, een positief 
exploitatieresultaat van de begraafplaatsen van de gemeente en de rommelmarkten wordt het 
grootste gedeelte van de baten verkregen uit pacht voor landerijen, waarbij incidentele baten 
door verkoop van erfpachtrecht grote verschillen geven.  

 

 

HERVORMDE GEMEENTE OOST TERSCHELLING / COLLEGE VAN DIAKENEN 

ANBI-DIACONIE 

Naam ANBI:  DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE 
OOST TERSCHELLING  

Telefoonnummers:  
Zie link ADRESSEN in het kader “HERVORMDE 
GEMEENTE” in linker kolom van deze website   

RSIN/Fiscaal nummer:  824114024 

  

Website adres:  
www.kerkenopterschelling.nl/welkom-bij-de-
hervormde-gemeente-oost-terschelling 

E-mail:  
Voorzitter College van Diakenen: 
ceeszeijlemaker@hotmail.com   

Adres:  Westerburen 16-18  

Postcode:  8891 GP  

Plaats:  Midsland 
  
  
    

 

Doelstelling 

Het College van Diakenen bestaat uit vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te 

helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan 

voedsel, tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen.  

Dit doen we zonder onderscheid te maken: alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in 

aanmerking voor hulp. 

Beleidsplan 

Elders op deze website vindt u het beleidsplan “Geloven bij eb en vloed 2020-2024” van onze 

gemeente. 

Samenstelling bestuur 

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, 

landerijen en de gebouwen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot 

uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen en wordt in zaken van 
vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.  
 
Beloningsbeleid 

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers. 

Activiteiten 

Het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Oost Terschelling werkt in projecten 

samen met de colleges van diakenen van de andere PKN gemeenten op Terschelling. Zij heeft 

reeds enige jaren een eigen voedselbank.  

mailto:ceeszeijlemaker@hotmail.com


Verkorte staat van baten en lasten College van Diakenen 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

ontvangsten en uitgaven in 2020 en 2021en de begroting voor 2022.  

 

Staat van baten en lasten  

 

 Begroting Rekening Rekening  

 2022 2021 2020 

OPBRENGSTEN EN BATEN 

Opbrengst onroerende zaken €   32.700 €   32.980 €   37.414 

Opbrengsten uit rente     €            6 €          11 

Bijdragen van leden en anderen €     5.000 €     2.848 €     2.941 

 -------------------------------------------------------- 

TOTAAL BATEN A €   37.700 €   35.834 €   40.366 

 

UITGAVEN EN KOSTEN 

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschr.  €     8.600          €     7.118  €     8.696 

Kosten overige niet-kerkelijke  

eigendommen en inventarissen €     5.190 €     4.190 €     5.160                

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €     1.750          €        240  €        858 

Verplichtingen/bijdragen andere organen €     1.500 €     2.069 €     2.028 

Vergoedingen vrijwilligers €        600 0 €        185 

Kosten beheer, administratie en archief €     1.200 €     1.107 €        771 
Rentelasten/bankkosten €        100 €          83 €          76 
Diaconaal werk plaatselijk €   10.000 €     8.530      €     9.991 
Diaconaal werk regionaal / landelijk  €     3.000 €     2.500 €     4.550 

Diaconaal werk wereldwijd €     5.000 €     1.750 €     3.200 

 --------------------------------------------------------  

TOTAAL LASTEN €   36.940 €   27.589 €   35.385 

 

Operationeel resultaat (A) €        760 €     8.245 €     4.982 

 

Incidentele baten en lasten  

Incidentele baten - - - 

Incidentele lasten - - - 

 -------------------------------------------------------- 

Incidentele baten en lasten (B)  -  - - 

 -------------------------------------------------------- 

Resultaat verslagjaar (A+B)  €     760  €     8.245 €4.982  

 

Toelichting  

De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit bezittingen, voornamelijk landerijen, en 

vrijwillige bijdragen van gemeenteleden (collectes). Deze worden besteed aan diaconaal werk, 

zowel plaatselijk (waaronder een voedselbank), 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 (vrijwilligers) en het in stand houden van de gebouwen, waaronder het kerkelijk 

centrum Diakoniehús te Midsland. 

De in 2020 en 2021 ontstane achterstand in de uitgaven voor regionaal/landelijk en wereldwijd 

diaconaal werk is per begin mei 2022 geheel weggewerkt. 

 


