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Met ingang van 1 januari 2014 moet de HGG voor de ANBI diverse gegevens openbaar maken via een 
internetsite. Op de internetsite moeten de volgende gegevens van de ANBI staan: 
 
● De naam: 

Stichting tot steun aan de Hervormd Gereformeerde Groepering binnen de Ned. Herv. Gemeente (thans 
PKN te Hengelo). 

 
● Het RSIN of het fiscaal nummer:  

8006 60 833 
 

● De contactgegevens: 
Stichting HGG 
p/a Wethouder Voogdgeertstraat 21 
7553 EL Hengelo 
Tel. nr.: 06 24514794 
Mailadres: andreprins21@gmail.com 
 

● Website: https://waterstaatskerk-hengelo.nl/agenda/kerkdiensten/vieringen/ en 
https://waterstaatskerk-hengelo.nl/hgg/  
 

● De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden per 1-1-2019: 
Steffie Brasser – Voorzitter 
Rolf Pothof – Secretaris 
André Prins - Penningmeester 
 

● Het beleidsplan: 
In de Waterstaatskerk worden elke zondagavond Kerkdiensten gehouden. Voorgangers zijn afkomstig uit 
de Hervormd Gereformeerde Bonds modaliteit binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 
De Kerkdienst kent een aantal elementen, welke terugkeren in elke dienst. Deze elementen zijn votum, 
groet en zegen, Bijbellezing, zingen, een preek, bidden en collecteren. Al die verschillende elementen 
vormen samen een dienst die we houden voor God de Heer. 
 
Opname van de diensten 
Via internet en KerkWebRadio zijn de diensten live of achteraf te beluisteren. 
De KerkWebRadio's zijn beschikbaar voor personen die niet in staat zijn de diensten te bezoeken, ze 
werken via een normale telefoonlijn of Internet. 
 
Vervoer 
Voor hen, die niet met eigen vervoer naar de kerk kunnen komen, kan er wellicht voor vervoer worden 
gezorgd. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u contact opnemen met één van de 
commissieleden. 
 
Kerstattentie 
Jaarlijks wordt aan 65+ ers - rond de Kerstdagen - een attentie gegeven. 
 
Verjaardagen 
Binnen de gemeente functioneert een felicitatiedienst. Jarigen krijgen een kaart toegestuurd en ouderen 
worden zo mogelijk bezocht. 
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Giften 
Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen is een stichting opgericht die voor de financiële 
ondersteuning zorg draagt. 

 
● Het beloningsbeleid:  

Een beloningsbeleid is niet van toepassing. 
 

● De doelstelling: 
De stichting heeft ten doel de aanvullende financiële ondersteuning van de kerkdiensten met Hervormd 
Gereformeerde signatuur, welke worden gehouden binnen de PKN gemeente te Hengelo en haar 
bijkomende activiteiten. 

 
● Een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021:  

 
Bijeenkomsten met koffie / thee 
Vervoer 
Kerstattentie bij mensen thuis gebracht in verband met Corona-crisis. 
Verjaardagen 
Gemeentemiddag 

 
● Een financiële verantwoording: 

Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd door een “Kascommissie” (jaarlijks een wisselende 
samenstelling) 

 

 


