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ANBI- gegevens van de 

Protestantse gemeente te Rijnsaterwoude 

 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Rijnsaterwoude 

Telefoonnummer (facultatief):  

RSIN/Fiscaal nummer: 824105084 

Website adres: www.woudsedom.nl 

E-mail:  

Adres: Herenweg 26 

Postcode: 2465 AC 

Plaats: Rijnsaterwoude  

Postadres: Postbus 50 

Postcode: 2450 AA 

Plaats: Leimuiden 

De Protestantse gemeente te Rijnsaterwoude 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). 

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 Rijnsaterwoude.  

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 8 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 twee 
leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de 
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vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de 
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). 

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 wending 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 

Hoofdlijnen uit het beleidsplan van onze gemeente te Rijnsaterwoude  

Wie zijn we – Identiteit  

Wij zijn een gemeenschap van betrokken en gelovige mensen uit Rijnsaterwoude en 
omgeving. Van jong tot oud vormen wij samen de protestantse gemeente van 
Rijnsaterwoude. Wij geloven in God de Vader, in Jezus Christus als onze Heer en Verlosser 
en in de Heilige Geest die ons leven nieuw maakt. Dit vormt de basis van ons als christelijke 
gemeente die leeft van Gods genade.  

Iedere zondag komen we samen in het historische kerkgebouw de Woudse Dom, om God en 
elkaar te ontmoeten in een kerkdienst. We komen niet zomaar bij elkaar, maar omdat we 
geloven dat God aan het begin staat. Hij is onze God en roept ons om met Hem te leven. In 
deze diensten is de Bijbel onze leidraad, omdat we geloven dat God zich in de Bijbel bekend 
maakt.  

 
Ook op andere momenten in de week is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ons 
daarnaast te verdiepen in de Bijbel en de betekenis daarvan voor ons dagelijks leven. Zo zijn 
we op verschillende manieren samen gemeente. Met elkaar gaan we de weg van het geloof 
en zien we naar elkaar om.  

 
We voelen ons verbonden met het dorp waar onze kerk staat en weten ons geroepen om op 
die plek een open gemeente zijn. Gastvrijheid vinden wij belangrijk en proberen we op 
verschillende manieren vorm te geven. Ons geloof in Jezus Christus willen we mede handen 
en voeten geven door diaconale werkzaamheden. Daar hoort bij dat we over grenzen kijken 
en betrokken zijn op de mensen en de wereld om ons heen. 

 



 

3                                                                                                                        Publicatiedatum – Feb. 2020 
 

E. Beloningsbeleid. 
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling 
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals een 
kerkelijk werker is 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. Uitsluitend 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 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.  

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, ook tijdens vacaturetijd 
een grote mate van continuïteit: de predikanten, gastpredikanten 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. 
De 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 normaliter m.u.v. de huidige vacature periode 
en mogelijk diepgaandere samenwerking met omliggende gemeenten etc. niet sterk 
afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 
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Aanvullende toelichting 

 

 

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.  

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 stand 
houden 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, vergoeding organist, kosten gemaakt door vrijwilligers) en 
bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn 
opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. Dit 
betreft voornamelijk verzekeringen. [1] Protestantse gemeente te Rijnsaterwoude (zie ord. 
11-1 kerkorde).  
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Aanvullende informatie - Periodieke schenking 

Een schenking zoals uw Kerkbalans bijdrage via een periodieke gift is een prima manier 
om onze Kerk financieel extra te steunen. Het is een aantrekkelijke vorm omdat de fiscus 
flink meebetaalt. Zo kunt u dus meer geven zonder dat het u netto meer kost.  

Als u in een overeenkomst vastlegt dat u de Protestantse gemeente te Rijnsaterwoude 
minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar steunt, kunt u elke euro die u aan onze 
gemeente geeft, zonder drempel volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte 
van uw gift is daarbij niet van belang. Tot 1 januari 2014 moest een dergelijke 
overeenkomst door een notaris worden opgemaakt, maar dat hoeft nu niet meer.  

Zo is bijvoorbeeld uw Kerkbalans gift voor de fiscus een periodieke gift indien aan de 
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:   

 Uw gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Protestantse 
gemeente te Rijnsaterwoude.  

 Volgends de overeenkomst maakt u minstens 1 keer per jaar een vast bedrag over 
zoals in de overeenkomst vastgelegd.  

 U deze bedragen minimaal voor een aaneengesloten periode van 5 jaar overmaakt 

De periodieke gift stopt na de looptijd van de overeenkomst of bij overlijden of bij het 
overlijden van een ander. (vast te leggen in de overeenkomst)  

Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 18 tot 52 procent van uw periodieke gift terug van 
de fiscus. Stel uw belastbaar inkomen is € 35.000 en u schenkt € 250 per jaar. Uw 
belastingtarief is dan momenteel 42 procent. Als er geen overeenkomst periodieke gift is 
vastgelegd en dit is uw enige gift, dan ontvangt u niets terug van de fiscus. Maar is er wel 
een overeenkomst voor een periodieke gift dan kunt u deze, zonder dat het netto meer 
kost,  verhogen naar € 432. Zie het voorbeeld hieronder. 

 Uw jaarlijkse bedrag               € 250                  € 432  
 Teruggave door de fiscus       € 0                      € 182 
 Uw netto schenking                € 250                   € 250        

Raadpleeg voor verdere informatie www.belastingdienst.nl t.a.v. periodieke giften. Ook 
kunt eventueel een van de kerkrentmeesters om uitleg vragen.  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


