Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren
gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in
Nederland.

A. Algemene gegevens.
Naam ANBI:

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Lunteren

Telefoonnummer
(voorzitter):

06-51388632

RSIN/Fiscaal nummer:

818755398

Website adres:

http://www.gklunteren.nl/

E-mail:

diaconie@gklunteren.nl

Adres:

Oranjestraat 31

Postcode:

6741 CV

Plaats:

Lunteren

Postadres:

Zonneoordlaan 41

Postcode:

6718 TL

Plaats:

Ede

B.
De Gereformeerde Kerk te Lunteren 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).
Als gemeente van Christus willen we werken aan barmhartigheid en gerechtigheid. Zo staat het
beschreven in de doelstelling van de diaconie. Wij streven hierbij naar betrokkenheid zonder
grenzen en willen hulp en geld geven daar waar het nodig is.
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 5
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 Gereformeerde 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.

B. Samenstelling bestuur.
Het College van diakenen telt 9 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 regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
C. Doelstelling/visie.
Als gemeente van Christus willen we werken aan barmhartigheid en gerechtigheid. Zo staat het
beschreven in de doelstelling van de diaconie. Wij streven hierbij naar betrokkenheid zonder
grenzen en willen hulp en geld geven daar waar het nodig is.
De diaconie heeft het verlangen door de Heilige Geest de gehele kerkelijke gemeente, haar
schapen, toe te rusten en aan te sporen tot de dienst der barmhartigheid. Er zijn immers
verschillende gaven, maar er is één Geest. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Diaconie Gereformeerde Kerk kunt u vinden via de link:
www.gklunteren.nl/anbi
Op de website vindt u het beleidsplan 2017-2021 van de diaconie van onze gemeente.
Onze toekomstdroom is een ‘diaconale paraplu’ in Lunteren op te zetten, die optimaal
functioneert en samenwerkt.
De kracht van onze diaconie, als spin in het web, ligt in verbinden.
E. Beloningsbeleid.
Leden van de Diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De diaconie kent de volgende aandachtsgebieden waarbinnen zij uitvoering wil geven:
– Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) belangrijke deelgebieden zijn: ouderen,
gehandicapten, sociale wetgeving;
– Armoedebestrijding door middel van o.a. participatie in de “Vluchtheuvel”;
– I.K.S. (Interkerkelijke Samenwerking, richting de burgerlijke gemeente);
– Jeugdwerk;
– Werelddiaconaat;
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.

H. Verkorte staat van baten en lasten
Voor een verkorte versie van de meest recente jaarrekening en begroting wordt verwezen naar
www.gklunteren.nl/anbi

