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De Protestantse gemeente te Weerselo 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 rond de Stiftskerk wil de bijbelse beeldtaal zo verwoorden dat deze ruimte biedt
aan mensen die zoeken naar hun eigen relatie met God. De Stiftsgemeente ziet zichzelf graag
als liturgisch, gastvrij en open.
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
Weerselo.
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 elf 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. 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 regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).
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:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Ons huidige beleidsplan ‘Stiftsgemeente: samen op weg met elkaar voor elkaar’ vindt u hier op
de website van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant (40%) 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.
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. 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. Naast de wekelijkse zondagse eredienst die het hart vormt
van de gemeenschap rond de Stiftskerk zijn er diverse activiteiten.
Veel activiteiten van de gemeente worden voorbereid door een aantal werkgroepen.
Het programma van vorming en toerusting is ondergebracht in Leerhuis de Stiftsschool.
Overige activiteiten, ook ten aanzien van ouderenpastoraat, vindt u onder Andere activiteiten.
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 predikant 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
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar, afgezien wat hierover in de laatste zin van de
toelichting is opgemerkt.

Hervormde gemeente te Weerselo
College van Kerkrentrentmeesters - Jaarrekening 2022

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Begroting
2022

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Bjidragen 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

€ 38.000,00
€ 25.000,00
€ 63.000,00

Begroting
Rekening
2021
€ 38.000,00 €
€ 24.000,00 €
€ 1.000,00 €
€ 63.000,00 €

2020

56.598,00
24.461,00
25.000,00
106.059,00

€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 2.400,00
€ 1.200,00

€ 19.524,00
€ 3.275,00

€ 38.500,00
€ 9.800,00
€ 3.100,00
€ 4.500,00
€ 5.400,00
€ 300,00
€ 66.600,00

€ 12.000,00
€ 37.200,00
€ 9.800,00
€ 2.400,00
€ 5.500,00
€ 5.500,00
€ 300,00
€ 76.300,00

€ 15.843,00
€ 36.798,00
€ 8.509,00
€ 4.119,00
€ 4.445,00
€ 4.627,00
€ 537,00
€ 97.677,00

Operationeel resultaat (A)

€ - 3.600,00

€ - 13.300,00

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

-

Resultaat verslagjaar (A+B)

€ - 3.600,00

€ -13.300,00

€ 2.907.282,00

-

-

€ 3.100,00
€ 17.724,00

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (c)
Resultaat naar Algemene Reserve (D)

€ 8.382,00

-

€ -3.600,00

€ 2.902.000,00
€
-3.100,00
€ 2.898.900,00

€ -25.000,00
€ -4.176,00

€ - 13.300,00 € 2.903.106,00

Toelichting:
De begroting 2022 laat een beperkt tekort zien van €3.600,00. Ten opzichte van begroting 2021 is
verdere afschrijving onroerende zaken achterwege gelaten, mede door gewijzigde waardering tegen
actuele waarden, conform richtlijnen P.K.N.

