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•

Gereformeerde Kerk, Kerklaan 4, 4341 ET Arnemuiden

•

RSIN/fiscaal nummer 0025.92.381

•

Contactgegevens Kerklaan 4, 4341 ET Arnemuiden telefoon 0118-601490

•

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;

•

De doestelling van de Gereformeerde Kerk is overeenkomstig artikel 1 van de
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is als volgt:

Haar belijden geeft gestalte aan 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. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de
kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 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. Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de
belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis,
de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de kerk
zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk -, in de Onveranderde Augsburgse
confessie en de catechismus van Luther - waardoor de kerk zich verbonden weet met de
lutherse traditie -, in de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de
Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels - waardoor de kerk zich
verbonden weet met de gereformeerde traditie. De kerk erkent de betekenis van de
theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het heden. De kerk erkent met de
Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een
gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen. De kerk belijdt telkens
opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de
wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en
staat. De kerk getuigt voor mensen, machten en overheden van Gods beloften en geboden
en zoekt daarbij de samenspraak met andere kerken. De kerk is geroepen gestalte te
geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Als Christus-belijdende
geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige
Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God. Gezonden in
de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt de kerk in verkondiging
en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus. De kerk is bij
haar getuigenis in woord en daad gehouden om zich te bewegen in de weg van haar
belijden. De kerk en al haar leden zijn geroepen het belijden te toetsen bij het licht van
de Heilige Schrift. De kerk weert wat haar belijden weerspreekt.
•

Het actuele beleidsplan is in zijn geheel opgenomen op deze website.

•

Bestuurssamenstelling:

Het dagelijks bestuur (moderamen) van de Gereformeerde kerk te Arnemuiden
wordt gevormd door:
ds. W.F. v.d. Woestijne, Korenbloemlaan 63, 4341 JE Arnemuiden, telefoon 0118310042 emailadres vdwoestijne@solcon.nl
Scriba E.C. van Belzen-Smaardijk, Nieuwlandseweg 22, 4341 CP Arnemuiden,
telefoon 0118-602555 emailadres scribagka@gmail.com (geen ambtsdrager)
C. Meerman-Poortvliet, Klaverakker 44, 4341 MB Arnemuiden, telefoon 06-13543523
emailadres edcon@zeelandnet.nl (ouderling)
M. Ringelberg-Quist, Korenbloemlaan 44, 4341 JA Arnemuiden, telefoon 0118602408 emailadres ringelb@zeelandnet.nl (diaken)
A. Schroevers, Deurloo 10, 4341 LR Arnemuiden, telefoon 0118-601213, emailadres
arieschroe@zeelandnet.nl (ouderling-kerkrentmeester)
Naast het moderamen maken de volgende personen deel uit van het
algemeen bestuur:
Ouderlingen:
•
•
•

•

F.Koppejan, Oude Rijksweg 48, 4339 BC Nieuw en Sint Joosland
L.A. van de Gruiter, De Schone Waardin 6, 4341 LG Arnemuiden
W. Maaskant, Schokker 8, 4341 MS Arnemuiden
J.H. Pleijte –Scheele, Bultengat 17, 4341 LJ Arnemuiden
J.J. Wattel, Hengst 12, 4341 MV Arnemuiden
A.T.J. Willeboordse, Walravenstraat 7A, 4339 AG Nieuw en Sint Joosland

•
•
•

Jeugdouderlingen:
C.P. Meulmeester, Distelstraat 7, 4341 JS Arnemuiden
J. W. Poortvliet, Disterstraat 8, 4341 JP Arnemuiden
K.W. v.d. Ketterij, Mansfeldstraat 14, 4341 MA Arnemuiden

Diakenen:
Zr. P.J. Joosse, Oranje Nassaustraat 39, 4341 GB Arnemuiden
J.A. Riemens, Ridderspoor 10, 4341 JK Arnemuiden
C. Gideonse, Kanaalweg Oostzijde 7, 4351 RG Veere
Ouderling-Kerkrentmeester
•

J.H. Moerland, Schokker 3, 4341 MS Arnemuiden

De Gereformeerde Kerk te Arnemuiden kent het volgende beloningsbeleid:
De predikant ontvangt zijn traktement van de PKN Nederland. De kerken die onder de
PKN vallen betalen via een omslagstelsel de lasten van het traktement aan de PKN. Aan
geen enkel lid van de gemeente wordt loon uitbetaald waarop de inhouding van
loonbelasting dient te worden toegepast.
Aan enkele leden van de gemeente wordt een verstrekking gedaan die onder de
zogenaamde vrijwilligersregeling vallen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten valt te lezen in het jaarverslag
opgesteld door de scriba van de gemeente en is opgenomen op de deze site.
Financiën:
De verkorte laatst vastgestelde jaarrekening is als volgt:

