
 

 

A. Algemene gegevens  

 

Naam:    Zusters Birgittinessen, Orde van de Allerheiligste Verlosser    

Website:    www.birgittinessen.nl 

E-mail:     info@birgittinessen.nl 

Telefoonnummer:  +31 (0) 495 453045 

     

Bezoekadres:   Maasstraat 17   

Postcode:   6001 EB  
Plaats:     Weert 

   

RSIN/Fiscaal nummer:  NL.0024.90.213 

 

Het religieus instituut Zusters Birgittinessen, Orde van de Allerheiligste Verlosser  is een geloofsgemeenschap 
die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.  
 

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 

dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn 

aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Zusters Birgittinessen, Orde 

van de Allerheiligste Verlosser. 

 

B. Samenstelling bestuur. 

 

Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, 
welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun 
eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk 
reglement.  
 

Het bestuur van het religieus instituut Zusters Birgittinessen, Orde van de Allerheiligste Verlosser   bestaat uit 

een hogere overste en 3 raadszusters en een plaatselijk overste, Zuster Concezione. 

 

C. Doelstelling/visie. 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als “een 
georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven 
afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij 
een broederlijk leven in gemeenschap leiden”.  
De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd 
door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer 
nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, 
om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de 
wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken 
in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de 
bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door 
geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de 
evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op 
een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”. 
 
 
Het religieus instituut Zusters Birgittinessen, Orde van de Allerheiligste Verlosser heeft als specifiek doel, 
verankerd in persoonlijk en vooral communitair gebed, en oefeningen van boetedoening, de volgende 
intenties: 



- eerherstel aan God, wegens de afscheiding van grote delen van volkeren; 
- herstel van de smartelijke onderlinge verdeling van Christenen; 
- bekering tot het ware geloof van de volkeren en sociale groeperingen die nog geen Christenen zijn of 
ontkerstend, en de uitbreiding en apostolische doeltreffendheid van de Katholieke Kerk; 
- de vermeerdering en versterking van het priesterschap en Godgewijde leven in de Katholiek Kerk; 
- het persoonlijk welzijn en de dienst aan de Opperherder, jegens wie de Zusters, naar het voorbeeld van Sint 
Birgitta en de Zalige Moeder Elisabeth, een zeer bijzondere eerbied tonen. 
 
 

D. Beleidsplan. 

 

Het religieus instituut Zusters Birgittinessen, Orde van de Allerheiligste Verlosser streeft met haar beleid naar 

een duurzame toekomst  voor de gemeenschap. 

Om dit te bewerkstelligen wordt duurzaam omgegaan met de financiële middelen en   wordt het nodige groot 

onderhoud verricht aan de huisvesting, waarbij met name de energiehuishouding een specifiek aandachtspunt 

is. 

 

 

E. Beloningsbeleid. 

 

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie in het bestuur  geen beloning. 

De instituut heeft geen betaalde werknemers in dienst.. 

 

        F.      Verslag activiteiten  

 

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats, waarvan de belangrijkste zijn: 

- het wereldwijd ondersteunen van de missiezusters  en het helpen van mensen in nood; 

- evangelisatie door middel van geloofsonderricht catechese; 

-geestelijke ondersteuning door het dagelijks houden van een Eredienst en het toegankelijk maken van de    

kapel voor gebed en bezinning; 

- het ondersteunen van projecten met een maatschappelijke  doelstelling (vluchtelingen); 

- het exploiteren van het Gastenhuis. 

 

 

G.    Voorgenomen bestedingen. 

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.  

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

H.     Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

 

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 

voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk 

gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen, met 

uitzondering van de kosten groot onderhoud (begrepen in de huisvestingskosten)  niet significant  afwijken van 

de bestedingen van het verslagjaar. 

 

Toelichting 

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van 

het religieus instituut staan haar inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in 

het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft 

tracht zij haar doelstellingen te bereiken.   

 



 

 

  



   


