DEUTSCHE EVANGELISCHE GEMEINDE ROTTERDAM

A. Algemene gegevens:
Naam:
Telefoonnummer:
RSIN / fiscaal nr.:
Website:
Email:
Adres
Inschrijvingsnr. KvK:

ANBI

Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam
010 4772070 (alleen dinsdag + donderdag 10.00 – 13.00 uur)
002535506
www.deg-rotterdam.nl
degrdam@hetnet.nl
’s-Gravendijkwal 65, 3021EE Rotterdam
50346989

De Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam (DEGR) is een zelfstandig kerkgenootschap
met één gemeente, een kerkgemeente. De DEGR is opgericht in 1862 en is sinds 1959 als
buitenlandgemeente contractueel aangesloten bij de Evangelische Kirche in Deutschland.
Sinds 1995 deelt de DEGR haar predikant(e) contractueel met de Deutsche Evangelische
Kirchengemeinde Amsterdam.
De DEGR is een kerkgenootschap met rechtspersoonlijkheid zoals bedoeld in artikel 2, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is ook verankerd in paragraaf 1, lid 2, van haar
kerkorde.
De volledige kerkorde van de DEGR is te vinden op haar website, in het duits.
B. Identiteit:
In de kerkorde van de DEGR is verankerd dat deze kerkgemeente het als haar opdracht ziet
het evangelie te verkondigen zoals dit gegeven is in het in Jezus Christus openbaar geworden
woord van God, zoals het in de Heilige Schrift van het Oude en van het Nieuwe Testament
gegeven is en met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenissen (uit de 4e eeuw) en
de geloofsbelijdenissen van Nicea-Constantinopel (uit 381) uitgedragen is. De DEGR erkent
daarenboven de, voor haar reformatorische leer maatgevende, getuigenissen in de Kleine
Katechismus van dr. Maarten Luther (uit 1529), in de Augsburgse geloofsbelijdenis (uit 1530),
in de Heidelbergse Cathechismus (uit 1536), in de theologische verklaringen van de Synode
van Barmen (uit 1934) en in de – europese – Leuenberger Konkordie (uit 1973).
De DEGR ziet zich als “evangelisch” in de allesomvattende zin van de traditie van alle
duitstalige refomatorische kerken (luthers, gereformeerd en “uniert” (verenigd: luthers plus
gereformeerd).
C. Samenstelling bestuur:
De DEGR wordt bestuurd door de kerkenraad (paragraaf 15 kerkorde). De kerkenraad wordt
gekozen door de – minimaal éénmaal jaarlijks te houden - gemeentevergadering en legt aan
deze gemeentevergadering verantwoording af. De gemeentvergadering is het hoogste
orgaan van de DEGR. De kerkenraad bestaat uit minstens zes en maximaal 8 leden plus de
predikant(e). De kerkenraad kiest uit zijn midden de voorzit(s)ter, een plaatsvervangende
voorzit(s)ter, een secretaris en een penningmeester. De combinatie van deze ambten in één
persoon is niet toegestaan.

D. Beleidsplan en doelen:
De primaire taken van de DEGR zijn de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in
het duits en in overeenstemming met haar identiteit (zie onder B) alsmede de kerkelijke
dienstverlening aan de evangelische christenen die in Rotterdam en de wijde omgeving
daarvan wonen en zich met de DEGR verbonden voelen (paragraaf 2 kerkorde).
De kerkenraad en de predikant(e) zorgen voor regelmatige, openbare kerkdiensten, kerkelijk
onderricht, zielzorg en diakonale activiteiten. De kerkdiensten worden éénmaal in de twee
weken gehouden, in het algemeen op de tweede en de vierde zondag van de maand.
Verdere opgaven van de DEGR zijn:
- Het contact met de Deutsche Seemannsmission in Rotterdam e.o. door middel van het
lidmaatschap van het bestuur daarvan;
- De medewerking bij de kerkelijke zorg voor duitstalige vakantiegangers en bezoekers in
Nederland;
- Het onderhouden van contacten met de Deutsche Evangelische (Kirchen-)Gemeinden
Amsterdam en Den Haag;
- Het onderhouden van contacten met de overige nederlandstalige en de anderstalige
christelijke gemeenten;
- Het onderhouden van oecumenische relaties met de bij de oecumenische Wereldraad
van Kerken aangesloten kerkgenootschappen (gesticht in 1948 in Amsterdam, thans
gezeteld in Genève) en met de rooms-katholieke kerk. Naar vermogen is de DEGR in de
nederlandse oecumenische samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd. De DEGR
ondersteunt en bevordert de samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN).
E. Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant(e) wordt bepaald door de Evangelische Kirche in Deutschland.
De uitbetaling ervan is contractueel overgedragen aan de Deutsche Evangelische Gemeinde
in Amsterdam, de DEGR vergoedt maandelijks haar aandeel aan die kerkgemeente.
De salarissen van de – parttime - gemeentesekretaresse en van de organist worden jaarlijks
verhoogd met minimaal het inflatiecijfer over het voorgaande jaar.
Gastpredikanten krijgen een bescheiden vergoeding.
De kerkenraadsleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Evenmin als de
leden van commissies, werkgroepen, de kantorij en de overige vrijwilligers.
F. Verslag activiteiten:
Zie hiervoor het separate jaarverslag (in hoofdlijnen).
G. Financiele verantwoording:
De te verwachten bestedingen wijken - in het algemeen - niet zeer af van de bestedingen
over de voorgaande jaren. Behalve als er incidenteel investeringen hebben plaats gevonden
zoals b.v. groot onderhoud van het gemeentecentrum of restauratie van het orgel. Of in de
tijd, dat er een predikantsvacature is.
Zie verder de separate samenvattingen van de jaarrekening en van de begrotingen.

