ANBI gegevens Oost Europa Commissie
Naam gemeente:
Protestantse Gemeente Maasdijk / onderdeel van Classis Delft
RSIN- of Fiscaal nummer:
824104729
Contactgegevens:
Kerkgebouw “De Hoeksteen”
Prinsenlaan 4
2676 VP Maasdijk
0174-513435

Kerkgebouw “Het Kruispunt”
Nassaustraat 2
2676 AX Maasdijk
0174-518964

Bestuurssamenstelling
Kerkenraad = Voorzitter 1 / Vice voorzitter 1, Scriba 1, Ouderlingen 10, Jeugdouderlingen 4, Diakenen
7, College van Kerkrentmeesters 6, Dominee 1
Beleid van de gemeente samengevat in het motto:
Eenheid in hoofdzaken
Verscheidenheid in bijzaken
Liefde en Respect in alle zaken
Beleidsplan landelijke kerk
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplandienstenorganisatie-aanvaard.aspx
Het beleidsplan van onze gemeente is te vinden op de site;
Kerkenraad
Berichten en Besluiten
Beleidsplan 2015-2018
http://www.pgmaasdijk.nl/beleidsplan_2015__2018_
Het beloningsbeleid
De verwijzing is naar de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk Nederland
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Visie van de Oost Europa Commissie
De Commissie is ruim 25 jaar geleden opgericht en zet zich in om armoede te bestrijden in OostEuropa. In die jaren hebben veel mensen veel mooi werk kunnen doen in deze landen. Er zijn
werkvakanties geweest, vrachtauto’s vol landbouwmachines gezonden en mooie contacten
onderhouden.
Ook op dit moment worden met behulp van lokale contacten diverse projecten uitgevoerd. De
doelgroepen zijn kwetsbare mensen uit Roemenië en Oekraïne.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar school kunnen. Daarom steunen wij projecten die
ervoor zorgen dat kinderen met een gevulde maag en met warme kleding naar school kunnen.
Ouderen, zieken en gehandicapten zijn in het arme Oost-Europa heel kwetsbaar. In Oekraïne willen
we hen dienen door elke dag een broodnodige warme maaltijd te brengen.
In onze omgeving willen we mensen betrokken maken met hun medemens in Oost-Europa. Dit doen
we onder andere door thema-dagen te organiseren en door kleding in te zamelen.
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