
 

De Nederlands Hervormde Gemeente Heukelum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

Informatie 

RSIN (fiscaal nummer) 0025.21.568 

RSIN van Diaconie 8241.09.090 

 

 

Contactadres 

Hervormde Gemeente Heukelum 

p/a Torenstraat 10 

4161 CP Heukelum 

E-mail: kerkheukelum@gmail.com 

 

De Hervormde Gemeente Heukelum 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 Hervormde Gemeente Heukelum 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: 
www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde. 

 

Doelstelling 
De doelstelling van de Hervormde Gemeente Heukelum is verwoord in onze “Missie en Visie” welke is 
opgenomen in het Beleidsplan 2017-2022.In onze missie is opgenomen dat in onze gemeente het 
geloof in Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Heer centraal staat. Onze visie is dat we 
een betrokken en toegankelijke gemeenschap willen zijn waar mensen worden opgebouwd in het 
geloof en waar mensen leren om in woord en daad getuige te zijn van Jezus Christus. 

Beleidsplan 
Door de Hervormde Gemeente Heukelum is een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt 
ingegaan op de organisatie, missie en visie, gemeente zijn, eredienst en pastoraat, catechese, 



jongerenwerk. Ook de taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters en het 
College van Diakenen zijn in het beleidsplan opgenomen. 

Op deze website vindt u het beleidsplan 2017-2022 van onze gemeente. 

Bestuurssamenstelling 

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit 

ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen). 

Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Hervormde Gemeente Heukelum is op deze website 

opgenomen onder ‘Contact’. 

 

Beloningsbeleid 

Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo.Predikanten zijn geen werknemers, maar 

zelfstandig belastingplichtigen.Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de 

landelijke kerk PKN en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De Hervormde Gemeente 

Heukelum heeft geen personen op arbeidsovereenkomst zijn in dienst. 

Activiteiten 

De vele activiteiten die in de Gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in de 

kerkbode en op deze website. 

Financiële verantwoording 

De begroting en jaarrekening van de Hervormde Gemeente Heukelum zijn openbaar en liggen ter 

inzage bij de Kerkrentmeesters. 

Baten en Lasten     

     

 begroting rekening rekening rekening 

 2021 2019 2018 2017 
Baten     
Opbrengsten uit bezittingen 12.825  19.157 16.728 20.544 
Bijdragen gemeenteleden 108.900  105.425 112.787 112.138 
Subsidies en overige bijdragen van derden  3.558 8.494 13.828 
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves   22.540 0 0 
Totaal baten 121.725 150.680 138.009 146.510 

     
Lasten     
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 63.500 95.676 93.051 89.961 
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.700  2.258 3.070 3.825 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6.825  6.788 6.750 6.712 
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 43.250  32.391 35.283 39.125 
Salarissen (koster, organist e.d.) 0  0  0  0  
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.950  3.812 4.996 5.163 
Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0 0 
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves 0  26.766 0  0  
Totaal lasten 121.225  167.691 143.150 144.787 

     
Resultaat (baten - lasten) 500  -17.011 -5.141 1.723 



     
 

Financiële verantwoording Diaconie Hervormde Gemeente Heukelum 

De begroting en jaarrekening van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Heukelum zijn openbaar 

en liggen ter inzage bij de Diaconie. 

 

Baten en Lasten Begroting Rekening Rekening  
 2021 2019 2018  

Baten     
Bijdragen gemeenteleden 17.000 19.219 9.358  
Totaal baten 17.000 19.219 9.437  

     
Lasten     
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 15.000 20.149 9.427  
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1.200 877 -913  
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 800 1.005 706  
Totaal lasten 17.000 22.031 9.220  

     
Resultaat (baten - lasten) 0 -2.812 138  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

 

 


