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De Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam (DEGR) is een zelfstandig kerkgenootschap. De
DEGR is opgericht in 1862 en is sinds 1959 als buitenlandgemeente contractueel aangesloten bij de
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).
A. Identiteit
De identiteit wordt verwoord in de kerkorde. De opdracht tot verkondiging van het evangelie ligt
besloten in het door Jezus Christus openbaar geworden woord van God, zoals het in de Heilige Schrift
van het Oude en 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 Catechismus van dr. Maarten Luther (uit 1529), in de Augsburgse
geloofsbelijdenis (uit 1530), in de Heidelbergse Catechismus (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
reformatorische kerken (luthers, gereformeerd en “uniert”).
A. Samenstelling bestuur
De DEGR wordt bestuurd door de kerkenraad die wordt gekozen door en uit de leden van de
kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit minstens zes en maximaal 8 leden plus de
predikant(e). De kerkenraad vergadert minimaal 1 keer per kwartaal.
B. Beleidsplan en doelen
De primaire taken van de DEGR zijn de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in het Duits
in overeenstemming met onze identiteit, alsmede de kerkelijke dienstverlening aan de evangelische
christenen die in Rotterdam en de wijde omgeving daarvan wonen en zich met de DEGR verbonden
voelen. Kerkdiensten worden eenmaal in de twee weken gehouden.
Verdere opgaven van de DEGR zijn:
- Het contact met de Deutsche Seemannsmission in Rotterdam e.o.
- 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).
C. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(e) wordt bepaald door de Evangelische Kirche in Deutschland. Sinds
1995 deelt de DEGR haar predikant(e) contractueel met de Deutsche Evangelische Kirchengemeinde
Amsterdam. Maandelijks vergoedt de DEGR haar aandeel in de salariskosten aan die kerkgemeente.
De salarissen van de twee – parttime - secretaresses en van de organist worden jaarlijks verhoogd
met minimaal het inflatiecijfer over het voorgaande jaar. Gastpredikanten krijgen een bescheiden
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vergoeding. De kerkenraadsleden en alle andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
D. Financiële verantwoording
Begroting
2019

Jaarcijfers
2019

Begroting
2020

Inkomsten
Huur- en rente-inkomsten
Bijdragen gemeenteleden en vrienden
Bijdrage EKD
Overige/bijzondere inkomsten

27.000
23.200
12.000
8.600

25.231
23.547
12.000
7.077

27.000
22.850
12.000
8.350

Totale inkomsten

70.800

67.855

70.200

Uitgaven
Salarissen
Onderhoud gebouw/belastingen/administratie
Gemeentewerk
Overige uitgaven
Toevoeging aan reserves

38.600
22.800
6.550
3.750
2.800

38.487
24.947
6.610
738
2.800

39.500
24.600
7.000
2.750
2.400

Totale uitgaven

74.500

73.582

76.250

Resultaat

-3.700

-5.727

--6.050

De DEG Rotterdam ontvangt geen overheidssubsidie. Zij zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor
haar activiteiten. Leden geven naar draagkracht, verder ontvangt de gemeente giften van vrienden
en ontvangt zij een bijdrage van de EKD. Daarnaast verkrijgt de gemeente een groot deel van haar
inkomsten door de verhuur van ruimtes en het organiseren van een kledingbazaar en kerstmarkt.
E. Verslag activiteiten
Per 31 december 2019 had onze kerkgemeente 158 leden en 100 vrienden.
Net als vorig jaar worden de kerkdiensten op de 2e en de 4e zondag van de maand en op kerkelijke
feestdagen gehouden. In het afgelopen jaar zijn er 23 vieringen geweest die door totaal 503
volwassenen en 119 kinderen werden bezocht. Na afloop van de kerkdienst ontmoeten de bezoekers
elkaar in de koffiekamer.
Speciale aandacht is er voor kinderen. Tijdens de dienst is er een kinderkerk. Er is een “Krabbel und
Spielgruppe” waarbij tweemaal per maand ouders met hun kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 5
jaar elkaar ontmoeten.
Een groep van vrijwilligers houdt samen met de predikante door bezoeken en telefoongesprekken
contact met ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen.
Onze gemeente neemt deel aan diverse oecumenische samenwerkingsverbanden, zoals het
Laurensberaad, het Jom-Ha Shoa-beraad, Samen 010, het Coventryberaad Nederland, SKIN (samen
Kerken in Nederland) en de Wereldgebedsdag.
Net als vorig jaar werden Kerstavond en Eerste Kerstdag samen gevierd met de Nederlandse
Andreaskerk.
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