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1.Baptistengemeente Pernis 
Vastgelegd in de statuten van de vergadering van de gemeente, d.d. 21 mei 2015, te Pernis. 

De Baptistengemeente Pernis maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als 
kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en 
als zodanig erkend door het Nederlands recht. 
 
Grondslag van de gemeente: 
De gemeente belijdt Jezus Christus als eniggeboren zoon van God, als hoofd van de gemeente en de 

Heer van hemel en aarde.  Zij leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die 

door de Bijbel en de Heilige Geest tot haar komt. 

Doel van de gemeente: 
De gemeente ziet als haar opdracht: 

a. De boodschap van haar Heer uit te dragen in woord en daad. 
b. Hen, die in Jezus Christus geloven, op hun belijdenis naar Bijbelse wijze te dopen. 
c. Om elkaar als gelovigen te onderhouden in alles wat de Heer bevolen heeft. 
d. Om samen een gemeenschap te vormen, elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg  

van het geloof, waar nodig ook in materieel opzicht. 
e. In de samenleving te streven, waar mogelijk ook met anderen, naar het zichtbaar maken van 

de wijze waarop God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan.  
 
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI 
gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn 
aangewezen als ANBI. 
 
2. Fiscaal nummer van de Baptistengemeente Pernis 
-RSIN003312720 
 
3. Contactgegevens 
Postadres: Uiterdijk 191 – 3195 GL Pernis 
Telefoonnummer: 0104385907 
e-mailadres: secretaris@baptistenpernis.nl   
 
4. Bestuurssamenstelling 
Het  bestuur van Baptistengemeente Pernis kent 4 leden en bestaat uit: 
Voorzitter 
Secretaris 
Twee Bestuursleden  
 
5. Het beleidsplan van de Baptistengemeente Pernis 
Het beleidsplan van de gemeente is verwoord in de beleidsplannen van de werkgroepen van de 
gemeente, deze werkgroepen zijn: Beheer en Onderhoud, Communicatie, Diaconie, Diensten, Jeugd, 
Onderwijs & Toerusting, Pastoraat en Toekomst & Visie.  
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Jaarplannen en - verslagen: 
 
Beheer en Onderhoud 

 
Afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan naar een erkende afvalinzamelaar. De Gemeente Rotterdam 
rekende voor de bedrijfsreinigingsrechten namelijk een erg hoog bedrag. Zij berekenen dit aan de 
hand van de oppervlakte van ons gebouw. Het is ons gelukt een goedkopere afvalinzamelaar te 
vinden en de Gemeente Rotterdam is hier akkoord meegegaan. 
Het stond in de planning dat ons gebouw en het woonhuis aan de buitenkant geschilderd zou 
worden. Dat is gedaan in juli en hierover bent u geïnformeerd via ons gemeenteblad. Ook het 
‘kloostertje’ is dit jaar door eigen mensen geverfd. 
In augustus waren er problemen met de vaatwasser en deze is toen gerepareerd. Helaas was dit voor 
korte duur en hebben we besloten een nieuwe vaatwasser aan te schaffen. 
Eind november hadden we lekkage in de hal van de kerk en door snelle actie is erger voorkomen. Het 
bedrijf die jaarlijks het dak inspecteert heeft de lekkage verholpen. Hiervoor zijn geen kosten 
berekent. 
Onze wens was om dit jaar de onderhoudsplanning van de gemeente op website te zetten. Helaas is 
er nog geen nieuwe website en daarom publiceren we deze in het jaarboek 2019. 

 
Communicatie 
De werkgroep kwam dit jaar viermaal in vergadering bijeen. 
Begin dit jaar zijn de activiteiten m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) in onze gemeente afgerond. Daarmee zijn we goed op orde en is al het 
nodige gedaan om aan de wettelijke eisen te voldoen en daarmee de privacy binnen de gemeente te 
waarborgen. Er is ook een papiervernietiger aangeschaft, die nuttig is in het voorkomen dat 
overtollig papierwerk op plekken terecht komt waar het niet hoort.  
 
De ontwikkeling van een nieuwe website stagneerde aanvankelijk in praktische zin. Indirect leidde dit 
tot de beslissing om de tijd te nemen een en ander nog eens goed te analyseren. Eind dit jaar werd 
een eerste bijeenkomst gehouden van een subwerkgroep (ad hoc), die specifiek hiermee aan de slag 
gaat.  
 
Bij een nieuw begin hoort ook een nieuw logo. Brood en vis zijn gebleven, nu in een meer eigentijds 
ontwerp. Er zijn versies beschikbaar in diverse kleuren, al dan niet in combinatie met de naam van de 
gemeente. 
 
Een goed en snel communicatiemiddel voor berichten, agenda’s, roosters e.d. van bestuur en 
werkgroepen naar de gemeenteleden is de Scipio app. De werkgroep is deze onderling aan het 
uittesten.  
 
Het liturgie- en mededelingenblad op zondagmorgen is dit jaar al gedeeltelijk aangepast. Meer 
relevante informatie voor het moment, onnodige zaken laten vervallen. 
 
In de tweede helft van dit jaar is gewerkt aan het vervangen van de printer. Aangezien de lopende 
contractperiode moest worden opgezegd, had dit wel wat voeten in aarde. Inmiddels zijn we met 
een nieuwe firma in zee gegaan en draait de printer tot volle tevredenheid. 
 
Ook is nagedacht over een nieuwe opzet van het adressenboekje. Dit heeft erin geresulteerd, dat dit 
in 2020 uitgebreid wordt met een aantal gegevens over bestuur, werkgroepen en leden daarvan. 
Gegevens die tot nu toe te vinden zijn in Op de Hoogte. Ook zijn, desgewenst, de nummers van 
mobiele telefoons toegevoegd. Het boekje wordt nu dus nog meer een informatiebron, dat handig is 
om bij de hand te houden.  
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Er is al met al goed gewerkt op heel veel communicatie terreinen en er zijn veel resultaten te zien. 
Nog meer staat er op stapel, in de planning of testfase. De leden van de werkgroep staan altijd open 
voor nieuwe suggesties of bruikbare tips! 
 
 
Diaconie 

Gemeente: 

- vervoer van en naar 

De vrijwilligers van het vervoersteam hebben met regelmaat doordeweeks, maar zeker elke zondag, 

diverse mensen opgehaald en hen zo in de gelegenheid gesteld de diensten en gemeenteavonden te 

bezoeken. 
 

- de maaltijden voor de ouderen 

Er werd weer een viertal ouderen maaltijden verzorgd in ‘De Heuvel’, meestal voor alleenstaande 

ouderen. Daar kwamen heel veel ouderen op af en het voorzag in een behoefte om er even uit te zijn 

en onder de mensen te komen. Er werd gelezen en gezongen. En niet onbelangrijk, een goede en 

lekkere maaltijd ging er naar hartenlust in. 
 

- de drie diaconale doelen 

Onze collecten, giften en geschenken werden aan Mercy Ships, The Mall en de Diaconie-Pernis 

gedoneerd. 
 

Samenleving-Pernis: 

- De Diaconie-Pernis 

Vergadert zo eens in de twee maanden op een dinsdagmorgen in ‘De Heuvel’. Bij acties die meer tijd 

vergen om te organiseren wordt er extra overlegd. Dan kan het zijn dat soms anderen aan het 

overleg deelnemen, denk aan b.v. de Werkgroep Roemenië of de vrijwilligers van de Maaltijd-Pernis. 

De Diaconie-Pernis is een samenwerkingsverband van de kerken van Pernis, de Voedselbank, het 

Wijkteam, de beheerders van De Bonte Koe, onderdeel van Dock. Daar worden de lijnen uitgezet, 

informatie uitgewisseld en acties gepland en voorbereid, zoals onder andere de volgende 

onderstaande punten in dit verslag. 
 

- de Voedselbank 

De uitdeelpost van de Voedselbank is gehuisvest in De Bonte Koe, daar is een ruimte ingericht met 

vriezers en koelkasten. Er staan rekken waar allerlei boodschappen uitgestald kunnen worden die 

b.v. na een PLUS-actie zijn verzameld. Daar kunnen de mensen enkele artikelen uitzoeken naar 

behoefte. 

Vanuit de Voedselbank aan de Keileweg Rotterdam worden op de vrijdagmiddag de kratten met 

voedsel naar de Bonte Koe gebracht en worden dan uitgedeeld aan de cliënten. De vrijwilligers die 

daarbij helpen komen uit de kerken. 
 

- 09:00 uurs uitdeling 

Ook hier zorgen de vrijwilligers van de Voedselbank voor. Deze 09:00uurs uitdeling staat los van de 

Voedselbank maar is nodig omdat er veel gezinnen zijn die net niet aan de criteria van de 

Voedselbank voldoen maar er financieel slecht voorstaan. 

Twee keer per week komen 30 cliënten om het nodige op te halen. 

De vrijwilligers halen de etenswaren op bij de winkels, denk aan de PLUS, bakker Van der Waal in 

Hoogvliet en supermarkt Dirk van den Broek in Hoogvliet. Van deze laatste krijgen we regelmatig 

genoeg vlees, zodat er in 2019 geen vleesbonnen uitgedeeld te worden. 

Soms is er ook weleens te weinig om uit te delen, dan moeten we nee verkopen. Het zou dan fijn zijn 

als de kratten in de kerken dan gevuld waren om ervan te kunnen uitdelen.   
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- Plusactie 

Er was in oktober een Plusactie, vrijwilligers vroegen het winkelend publiek of zij, voor de 

minderbedeelden in Pernis, via een lijst, artikelen wilden kopen en deze in een gereedstaande 

winkelwagen wilden neerleggen. Er werden 60 volle boodschappentassen verzameld en opgeslagen 

in De Bonte Koe t.b.v. de 09:00uurs uitdeling.  

- Dieren uitdeelpunt 

Helaas hebben we dit punt na inspanning niet van de grond kunnen tillen. We wachten nu op nieuwe 

kansen. 
 

- Het tuinenteam 

Er werden een aantal tuinen onderhanden genomen van mensen die dit zelf niet kunnen. Vanuit De 

Bonte Koe wordt dit gecoördineerd met hulp van vrijwilligers. 
 

- Verhuizing 

De Diaconie heeft geholpen met een verhuizing en de daarbij achtergebleven woning helpen 

opknappen en in oude staat teruggebracht zoals de woningbouwvereniging eiste. 
 

- Zwemabonnementen 

Dit jaar was er weinig animo voor de zwemabonnementen, daarom is er dit keer niet meer voor 

gecollecteerd. 
 

- Muziekles 

Voor het organiseren van muzieklessen, speciaal voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs, is 

een begin gemaakt. Helaas konden we niet voor elkaar krijgen dat de SKVR hier een bijdrage aan 

wilde leveren. Kinderen zijn wel in de Gereformeerde Kerk het orgel gaan beluisteren en mochten 

het orgel van binnen zien met al die pijpen. Een volgende stap zou kunnen zijn deze kinderen te 

enthousiasmeren voor muziek en het zoeken naar muzikanten die non-profit les willen geven.  
 

- De koffieochtenden 

Op de ‘maandag-koffieochtenden’ in Rehoboth wordt niet alleen koffie gedronken en gepraat, maar 

wordt er gebreid voor het goede doel b.v. voor Roemenië. Een goede plaats voor ontmoeting en 

gesprek waar iedereen welkom is. 
 

- De boodschappenactie 

In mei en december hebben we samen met de andere kerken 63 pakketten uitgedeeld aan mensen 

en gezinnen die rond de armoedegrens leven. 

Van de giften en collectes konden we mensen groentebonnen aanbieden, een welkome aanvulling 

voor hun gezondheid. 
 

Deze boodschappenpakketten zijn een steun in de rug geworden voor veel mensen en worden zeer 

gewaardeerd en zeker ook naar uitgekeken. Deze manier van delen brengt ons dichter bij elkaar. 
 

- Budgetmaatje 010 

De Budgetmaatjes helpen mensen met een schuldprobleem en bij het op orde brengen van de 

administratie. Sommigen worden naar de schuldsanering geleid. 
 

- Armoede bestrijding 

Op 24 november is een afvaardiging van de Diaconie-Pernis naar een bespreking geweest met als 

thema: ‘Samen aan de slag tegen armoede’, geïnitieerd door wethouder Graus.  

De bedoeling van de bespreking is dat de daar aanwezige professionals en vrijwilligers samen in 

Pernis aan de slag gaan tegen armoede bestrijding. 
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De Diaconie-Pernis neemt het initiatief voor dit plan.  
 

- Vakantiewoning 

Dit jaar hebben we weer mensen aangemeld bij een stichting die vakantiewoningen beschikbaar stelt 

voor mensen met een (te)kleine beurs. 

Een bijdrage in de kosten hebben we overgemaakt. I.v.m. privacy doen we daar geen publicaties 

over.  

 

- Maaltijd-Pernis 

Op vrijdag 6 december vanaf 18:00 uur tot ongeveer 21:30 uur werd er door de  Diaconie-Pernis, met 

voor deze actie een extra inzet van vrijwilligers, een maaltijd georganiseerd in De Bonte Koe. De 15 

vrijwilligers uit de kerken zijn hiermee aan de slag geweest. De maaltijd was voor iedereen die 

behoefte had aan gezelschap, gezelligheid en een overheerlijk buffet. 

De uitnodigingen  voor de maaltijd werden in de boodschappenpakketten gedaan die eerder die 

week werden uitgedeeld, zodat deze mensen de uitnodiging niet zouden missen. (we mochten een 

redelijk aantal van hen die avond ontmoeten). 
 

Bij deze 3e maaltijd zat de zaal vol, het maximum aantal gasten werd hiermee ruim overschreden.  

Na het welkoms aperitiefje was er keuze uit 2 soepen en het buffet met 2 soorten maaltijden. Tussen 

de gangen door werd er een tweetal verhalen verteld. 

De gehele avond was er life-music (smoothjazz-latin) gespeeld door het Bentinck Trio. 

Na het dessert en koffie vertrokken de mensen voldaan om 21.30 uur naar huis. Voor hen die niet 

zelfstandig konden reizen, werd voor vervoer gezorgd. 

De volgende maaltijd staat gepland in mei 2020. 
 

Over de grens:  

- Werkgroep Roemenië 

De Werkgroep Roemenië, subgroep van de Diaconie-Pernis, bereidt de reizen naar Roemenië voor. 

De groep bestaat uit 6 personen. 
 

- Kleding actie voor Roemenië 

De Heuvel werd in januari weer opengesteld voor de inzameling t.b.v. de reis 2019. 

Er werd druk gewerkt om alles uit te zoeken, te sorteren en in te pakken. De kleding, schoenen, 

dekens, speelgoed en gevulde schoenendoezen met leuke cadeautjes voor de kinderen, werden 

meegenomen naar Roemenië. 

De uitzenddienst vond in Hervormde Gemeente plaats. Bas Koert en Ron van der Leeden hebben 

deze reis gemaakt. 

Het werd een geslaagde reis, veel gezinnen werden geholpen d.m.v. deze goederen, maar ook door 

ter plaatse ingekochte boodschappen en het geld dat gedoneerd was uit de kerken. 
 

Er werd in 2019 een foto avond georganiseerd waarin verslag gedaan werd van de reis. Aangrijpende 

verhalen over het leed van mensen, maar ook de mooie momenten van samen bidden en Bijbellezen. 

Ontroerend waren de blijde gezichtjes van de kinderen bij het openen van de schoenendozen, het 

krijgen van een Nijntje en het smullen van de stroopwafels.  
 

Slot: 

In 2019 hebben we ervaren dat God ons gebruikt om Zijn liefde in praktische zin door te geven, 

‘zodat we in liefde onze rijkdom en tijd delen in hulp aan de zwakken, 

zoals Christus ons heeft voorgeleefd. Wie dit doet, doet het aan Mij’. 
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Doormiddel van gespreksavonden, studies, preken, verslagen, bidden, ideeën, plakbriefjes en 

schema’s, hebben we ons voorbereid om missionair te worden en te gaan in het voetspoor van Jezus. 

Dan nu, zoals een bekend TV-interviewer zijn programma aankondigt na een roffel op te tafel te 

hebben gegeven: 
 

     We gaan beginnen…… 

 

Diensten 

Algemeen 

Het afgelopen jaar hebben we wederom getracht het uniforme karakter van de 

zondagmorgendiensten te continueren, door de medewerking van een constantere groep mensen 

die de voorbereiding en de begeleiding van deze diensten voor hun rekening hebben genomen.  

Zo is Arjen Stellingwerf, onze eigen voorganger, 18 zondagmorgendiensten voorgegaan en heeft hij 

eveneens de Kerstmorgendienst geleid.  

In deze gemeente van Jezus Christus: leven, groeien, dienen, delen wij. En hebben wij lief omdat God 

van ons houdt! Dit was het thema van de prekenserie die we in 2018 zijn begonnen en eind 2019 

hebben afgerond. 

In 2019 hebben we in het vierde kwartaal één doopdienst gehad. En . . . de eerste doop kandidaat 

voor 2020 heeft zich in 2019 nog aangemeld. 

De startzondag viel dit jaar op 22-09-2019 en werd voorgegaan door Arjen Stellingwerf.  

De Gedachtenis zondag was op 24-11-2019 en werd geleid door Hans Pollema. 

Voorbedeteam 

Van het gebedenboek werd over het algemeen constant gebruik gemaakt, de ene keer iets meer en 

de andere keer iets minder. De beschreven aandachtspunten werden door de eigen voorganger, of 

tijdens de aanwezigheid van een gastspreker door het voorbedeteam, meegenomen tijdens de 

voorbede. 

Mededelingenblad 

In 2019 hebben we het mededelingenblad gecontinueerd. Het informatieblaadje dat de inhoud van 

de zondagmorgendienst weergeeft, maar ook een naslagwerk is voor de activiteiten die de komende 

week plaats zullen vinden, adressen van zieken bevat, en de invulling van taken voor de komende 

zondag behelst, is en blijft een nuttig document. 

Muziek 

Ook in de muzikale begeleiding, in de vorm van combo, voorzangers, organisten en techniek & 

geluid, hebben weer velen hun talenten laten zien, en dat was wederom een waardevolle aanvulling 

tijdens de samenkomsten. 

Muzikale opluistering / groepen 

In 2019 hebben we in februari ‘Het ouderenkoor Pernis” als muzikale opluistering tijdens een 

zondagmorgendienst mogen ontvangen. 

Daarnaast hebben we het Christelijk poppentheater “Poppen & Meer” mogen verwelkomen tijdens 

het kinderkerstfeest met als thema “Welkom op het Kerstfeest”. 

Beamer 

In 2019 heeft Jolien het team voor het bedienen van de beamer versterkt. In totaal zijn er nu vier 

personen die de beamer tijdens de zondagmorgendienst kunnen bedienen. 
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Overig 

Buiten de zichtbare inspanningen, werd er ook veel achter de schermen besproken, beschreven en 

georganiseerd. Zo vonden er geregeld werkgroep vergaderingen plaats, om continu de afgelopen 

diensten te evalueren en de komende diensten voor te bereiden. 

Plannen voor 2020 

In 2020 hebben we wederom een aantal onderwerpen die we willen optimaliseren of uitbreiden met 

personen. 

De zondagmorgendiensten worden het komende jaar op dezelfde wijze als vorig jaar ingedeeld. 

Arjen Stellingwerf neemt wederom 18 zondagen voor zijn rekening, terwijl de overige zondagen door 

verschillende gastsprekers zullen worden opgevuld. 

Het is bijzonder fijn om mee te mogen werken aan de zondagmorgendiensten, waarin we onze Heer 

aanbidden met zang en muziek en Hem prijzen om Zijn verlossingswerk dat Hij voor ons heeft 

volbracht.  

 

Jeugd  

De werkgroep ‘jeugd’ is in ontwikkeling waarvan de jaarplannen nog geformuleerd moet worden. 
Dit betekend niet dat er geen jeugdwerk gedaan wordt. Er zijn binnen de gemeente verschillende 
jeugdgroepen actief.  
 

Onderwijs en Toerusting 
Werkgroep (kortweg WG) Onderwijs en Toerusting draagt zorg voor, de naam zegt het al, het 
onderwijs binnen onze gemeente. En ook voor de mogelijkheden om onderwijs te kunnen geven. 
Onderwijs moet (ook) een belangrijk onderdeel van onze gemeente worden en tevens is er al heel 
veel beschikbaar.  
De bezettingsgraad van de WG heeft een deel van het jaar nogal te wensen overgelaten. Wegens 
ziekte en opzeggingen bestond de WG slechts uit twee leden. Gelukkig hebben zich twee nieuwe 
leden gemeld zodat we komend jaar volle kracht vooruit kunnen. 
 
Met betrekking tot de speerpunten die in het jaarverslag over 2018 genoemd zijn kan het volgende 
gemeld worden : 
1. Bijbelstudie. 
Zie jaarverslag Bijbelstudie. Dit onderwerp zal dan ook niet terugkeren in het jaarverslag van deze 
werkgroep. 
2. 16+ groep. 
Inmiddels komt de 16+ groep regelmatig bijeen ten huize van de fam. Stellingwerf. De groep heeft 
zichzelf van de naam Pernisserdammers voorzien.  
3. Faciliteren voor overige WG’s en andere groepen. 
Onze taak is het om leden van de WG’s en andere groepen onderwijs en toerusting te geven dan wel 
aan te bieden. Wij moeten de middelen (ook financiële) geven die zij kunnen toepassen. Dat kan 
door zelf onderwijs en toerusting te bieden maar ook door te wijzen op mogelijkheden buiten de 
deur. 
Vanuit de WG Diensten is het verzoek gekomen om een training voor de heren en dames van de 
techniek te (helpen) organiseren. 
 
Tevens is de startzondag van 22 september georganiseerd door de WG. Aan de hand van het 
jaarthema, ‘Gemaakt voor relaties’, hebben we een speeddate georganiseerd waarbij jong en oud 
elkaar hebben ontmoet. Korte gesprekjes met wisselende gesprekspartners zodat er zoveel mogelijk 
verschillende contacten ontstonden. Daarna werd per generatie bedacht wat een andere generatie 
nodig zou kunnen hebben om in onze gemeente tot bloei te komen. 
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Onderwijs is en blijft een belangrijk onderdeel van het werk in onze gemeente. Niet alleen geestelijk 
onderwijs (Bijbelstudie e.d.) maar ook praktisch, zodat iedereen zijn of haar taak in de gemeente zo 
goed mogelijk kan doen. Samen bouwen we aan de gemeente van Jezus Christus. 
 
Pastoraat 
Elke zondagmorgen werden de mensen ontvangen en welkom geheten door het Gasten Team, 
mensen die voor het eerst kwamen werden extra begeleid en werd ervoor gezorgd dat deze extra 
aandacht kregen. Iedereen die de dienst bezocht, kregen van hen bij de deur het mededelingenblad 
met de liturgie van die ochtend, uitgereikt. 
 
De bloemen werden door verschillende mensen namens de gemeente elke week bezorgd bij hen die 
daardoor even extra in het bloemenzonnetje gezet werden, bij blijde- en minder goede tijding. 
Zodoende werd er een kort bezoekje afgelegd en werd er geïnformeerd naar 
de omstandigheden en het reilen en zeilen. 
Er is een blijvende oproep aan iedereen die in de gelegenheid is om een bloemengroet te brengen, 
bij iemand namens de gemeente. Daardoor wordt de onderlinge band versterkt en groeit het 
pastoraat ten gunste van hen die aandacht en of ondersteuning op zijn tijd nodig hebben. Info is te 
halen bij zr. Lia Huijgen of ondergetekende. 
 
Als er een geboorte plaatsvond, werden kind en ouders bezocht. Namens de gemeente werden er 
dan toepasselijk geschenken gegeven.  
 
De Werkgroep Pastoraat is een enkele keer samen gekomen om de stand van zaken te bespreken 
over de werkgroep zelf en elkaar te informeren over wie bezocht werd. 
Hierbij ging het over het basis-pastoraat, de onderlinge zorg en betrokkenheid bij situaties 
die extra aandacht behoefden. 
Er vond geen uitbreiding van de werkgroep plaats, dit hield in dat midden- en crisis-pastoraat alleen 
bemand werden door de voorganger en de coördinator. Natuurlijk weten we dat mensen het liefste 
terugvallen op hun eigen netwerk van familie en/of vrienden, maar dit is niet altijd het geval. Daarom 
is het noodzakelijk dat er mensen zijn in de gemeente waar je op kan terugvallen. Het is dan wel 
belangrijk dat men dit zelf aangeeft. Het is raadzamer om niet af te wachten maar zelf om hulp te 
vragen, dat werkt en leidt niet tot ergernis als er niemand komt.  
 
In 2019 waren mensen van de werkgroep en daarbuiten beschikbaar na de diensten voor nazorg als 
daar behoefte aan was. B.v. als de dienst hen aansprak en/of geëmotioneerd had. Men kon dan 
samen praten en bidden. 
 
In 2019 zijn vier mensen uit onze gemeente overleden, vanuit het pastoraat mochten we een 
bijdrage leveren rondom de uitvaartdiensten. 
 
Degenen die een e-mailadres hebben, kregen op z’n tijd een bericht over iemands omstandigheden, 
waarop men gepast kon reageren. Zeker voor hen die niet in de mogelijkheid waren om de 
mededelingen van de zondagmorgen te vernemen, zodat ook zij op de hoogte waren van de 
pastorale gebeurtenissen in de gemeente. 
 
In 2020 en verder zal de voorganger zich minder bezig gaan houden met de praktische uitvoering van 
het pastoraat, wel blijft hij betrokken bij de Werkgroep. De speerpunten van zijn taken liggen op 
andere gebieden van zijn werkopdracht. Dit houdt in dat de gemeente 
selfsupporting is en dat iedereen naar kunnen bijdraagt aan het basis-pastoraat. 
Het midden-pastoraat is hiermee onderbezet geworden, men moet hiermee rekening houden. Crisis-
pastoraat wordt uitgevoerd als dit zich aandient.   
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Bij het pastoraat gaat het vooral om de aandacht die we elkaar gaven op velerlei manieren. Zo 

bevorderden we de onderlinge liefde, liefde die we allemaal nodig hebben. In moeilijke perioden, 

waar we allemaal op z’n tijd mee te maken krijgen, is het een zegen om mensen, waar je een relatie 

mee hebt opgebouwd in de gemeente, om je heen te hebben. Daarom is het bouwen wat we doen 

en deden zo belangrijk. 

Niet alleen ontvangen als je het nodig hebt, maar juist geven als een ander het nodig heeft. Zo 

investeer je in elkaar, zoals God in liefde investeert in jou en mij. 

Toekomst en Visie 

De werkgroep T&V kwam in de achter ons liggende periode met een frequentie van ongeveer één 

maal per twee a drie maanden bij elkaar. De werkgroep bestaat momenteel uit zes leden: Corrie 

Kranendonk, Arjen Stellingwerf, Lettie de Haan, Karin Doller, Marlies Oldenburg en Nico van der 

Laan. Het proces van vormgeven van de gemeentelijke werkgroepen, in nauwe samenhang met de 

hervorming van het bestuur en een nieuwe werkwijze in overeenstemming met de gemeentelijke 

visie vormden in het afgelopen jaar belangrijke aandachtspunten van de werkgroep. Het is gebleken 

dat het goed en volledig doorvoeren van deze nieuwe werkwijze tijd vergt en daar zal ook in het 

komende seizoen nog hard aan worden gewerkt. 

Daarnaast werd tijdens de vergaderingen en samen met het bestuur nagedacht over zaken die te 

maken hebben met het klimaat en de cultuur in de gemeente en het missionaire karakter van onze 

gemeente. Hierbij gaat het om vragen zoals ‘wat voor gemeente willen we zijn, hoe willen wij de 

gemeente vorm geven?’ en ‘Wat is onze rol als gemeente in de (wijdere) omgeving, welke betekenis 

willen wij hebben voor onze eigen plaats en regio?’. 

Op 29 juni 2019 werd vanuit de werkgroep T&V het groot coördinatorenoverleg gehouden met als 

thema ‘binding met de jeugd’. Op deze avond werd besproken wat onze gemeente in praktische zin 

kan doen om de relatie te verdiepen met de jeugd die zich in en om onze gemeente bevinden. Op 16 

september 2019 vond een inhoudelijke avond plaats tussen bestuur en de werkgroep T&V over het 

thema ‘wat voor gemeente willen we zijn?’. Tijdens deze avond ging Arjen Stellingwerf in op relaties 

binnen de gemeente, hetgeen ook onderdeel vormt van de prekenserie die momenteel in de 

diensten wordt behandeld. Op 30 januari 2020 werd door het bestuur en de werkgroep T&V een 

gemeenteavond georganiseerd over pastoraat binnen de gemeente (bestuur) en ‘gemeente zijn in je 

eigen omgeving’. 

De werkgroep zal in de toekomende tijd blijven nadenken over het proces van gemeenteopbouw, de 

werking van de gemeentelijke werkgroepen en de relatie van de verschillende gemeentelijke 

onderdelen tot elkaar, het bestuur en de gemeente. Hiertoe zal de werkgroep van tijd tot tijd 

voorstellen doen, in nauw contact blijven en overleggen met het bestuur en eventueel 

(gemeentelijke) bijeenkomsten beleggen. 
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Baptistengemeente Pernis maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.  
 
6. Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van 
Baptistengemeenten. Zie  
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever 
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. 
 
 
7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten 
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten  
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te 

noemen de Unie. 
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde 

tijd. 
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands 
recht. 

 
GRONDSLAG 
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die 

door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de 

Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de 

Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze 

belijdenis gedoopt. 

 
DOEL 
Artikel 3 Het doel van de Unie is: 

a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen; 
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te 

scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te 
verbreiden; 

c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. 

 
Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: 
 
8. Verslag van de activiteiten van de gemeente 
Dit jaar zijn we na de jaarvergadering als nieuw bestuur aan de slag gegaan. 

Twee bestuursleden zijn herkozen en twee kersverse bestuursleden zijn aangetreden. Op advies van 

de Unie hebben we een bestuursaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afgesloten. De verzekering is 

per 6-5-2019 afgesloten bij Donatus. De verzekering is voor alle bestuursleden (4) en de 

penningmeester. De verzekering geeft dekking voor de aansprakelijkheid voor het financiële nadeel 

dat andere lijden als gevolg van het niet of niet naar behoren uitoefenen van de bestuursfunctie. De 

BAV beschermd dus het privévermogen van de bestuurder. Als gemeente hebben we ook een 

aansprakelijkheidsverzekering-bedrijven (AVB), deze is afgesloten bij Goudse Schadeverzekeringen. 

Samen met de penningmeester en onze voorganger zijn we begonnen om op een nieuwe manier 

leiding te geven aan de gemeente en onze taken als bestuur. 

We coachen de werkgroepen en werken samen met de werkgroep Visie & Toekomst aan de opbouw 

van de gemeente.  

Op het Groot Coördinatoren Overleg is gesproken over een speerpunt, de jeugd binnen onze 

gemeente. We willen niet spreken over de jeugd, maar er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan en 

er letterlijk en figuurlijk ruimte voor maken.   

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
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Het is mooi en bemoedigend om te zien dat er zoveel broeders en zusters actief aan het werk zijn in 

de gemeente. 

Op 18 november hadden we voor het eerst een gemeentevergadering in het najaar, waarin de 

werkgroepen hun jaarplannen en begrotingen presenteerden. 

 

Verder was het bestuur vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten van de raden van 

baptistengemeenten in de regio Rijnmond en het jaarlijks gezamenlijk kerkenoverleg van de 

hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Pernis.  

Op deze overleggen stond het thema pionieren op de agenda, wat in Pernis hopelijk ook een vervolg 

gaat krijgen.  

 

Het gebed heeft een prominentere rol gekregen, zo is er op elke vergadering het agendapunt 

‘Gebedsmoment’, en leggen we de besproken en te bespreken zaken voor aan God en vragen we 

leiding in het werk van en voor de gemeente. 

Op zondagochtend voor aanvang van de dienst is er nu ook een bidstond waar iedereen aan deel kan 

nemen, een fijn en goed moment om met meerdere mensen de dienst aan God op te dragen.   

 

Ook het komende jaar willen we als bestuur onze gaven inzetten voor het werk binnen de gemeente. 

Uw betrokkenheid en gebed worden ook het komende jaar zeer op prijs gesteld. 

 
9. Financiële verantwoording 

Gemeentekas 
 

Baten Begroting 2019 Werkelijk 2019 Begroting 2020 

    

Bijdragen gemeenteleden 41.000,00 43.026,11 41.000,00 

Gemeente collecte 4.500,00 5.221,54 4.700,00 

Collecte dankoffer 1.400,00 1.622,69 1.400,00 

Collecte Unie 1.700,00 1.847,77 1.800,00 

Diaconale projecten 2.000,00 2.239,01 2.200,00 

Rente Rabo   10,00  

Saldo 01-01-2019  201.128,76  

totaal 49.600,00 255.095,88 50.900,00 

    

Lasten    

    

Voorganger 44.000,00 41.393,13 46.000,00 

Sprekerskosten 4.200,00 4.731,72 5.000,00 

Secretariële kosten 3.000,00 1.651,70 4.500,00 

Wg. Pastoraat 700,00 472,33 600,00 

Wg. Diaconaat 1.000,00 700,00 1.000,00 

Wg. Diensten 1.845,00 1.114,43 3.450,00 

Wg. Onderwijs 1.000,00   73,87 1.450,00 

Wg. Communicatie 2.060,00 1.780,40 5.150,00 

Wg. Visie & Toekomst 500,00 - 500,00 
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Diaconale projecten 2.000,00 2.239,01 2.000,00 

IEC Evangelisatie 500,00 500,00 500,00 

Telefoon 100,00 0,30 10,00 

Unie contributie 4.400,00 4.312,00 4.100,00 

Reservering G & I 17.250,00 17.250,00 17.250,00 

    

Saldo 31-12-2019            178.876,99  

totaal lasten 84.325,00 255.095,88 91.510,00 

    

 
Gebouwen en Infra 

 

Baten Begroting 
2019 

Werkelijk 2019 Begroting 2020 

    

Bijdragen gemeenteleden 3.000,00 3.856,08 3.000,00 

Collecte gebouwen & infra 1.000,00 1.161,24 1.000,00 

Huur woonhuis 4.400,00 4.444,00 4.650,00 

Zalenverhuur 1.500,00   1.920,00 1.000,00 

V.B.S.G.  45,00  

Energiebelasting 2019  935,00  

Overschrijving uit reserve Groot 
onderhoud 

 3.052,10  

Overschrijving uit reserve Oude Noorden  1.687,50  

Overschrijving uit reserve nog te bepalen 
naar BG R’dam Centrum 

 9.125,00  

Overschrijving uit reserve nog te bepalen 
naar tekort eigen gemeente 

 
9.125,00 

 

Overschrijving gemeentekas 17.250,00 17.250,00 17.250,00 

Saldo 01-01-2019  4.849,27  

Totaal lasten 27.150,00 57.450,19 26.900,00 

    

Lasten    

    

Eneco 6.000,00  5.025,69 5.500,00 

Evides 180,00 154,74 180,00 

Donatus 1.080,00 1.077,03 1.420,00 

Waterschap 350,00          257,61 350,00 

Aansprakelijkheidsverzekering 70,00       67,23 70,00 

Instrumentenfonds 588,00     588,00 580,00 

Regulier onderhoud 3.500,00 3.056,32 4.000,00 

Omega bedrijfsafval  294,12 400,00 

Gemeentelijke belastingen 2.000,00 744,49 500,00 
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Aardoom Schildersbedrijf  3.052,10  

Oude Noorden 1.687,50 1.687,50  

BG Rotterdam - Centrum  9.125,00  

Gemeente kas  9.125,00  

Reservering groot onderhoud  17.250,00  

Voegen oostkant kerk   8.000,00 

Nieuwe stoelen kerkzaal   12.500,00 

Saldo 31-12-2019       5.945,36  

totaal lasten 18.116,00 57.450,19 33.500,00 

    

 
10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting 
Een toelichting op de nieuwe begroting die in punt 9 te zien is. 
 
Gemeentekas 

Onze voorganger ds. Arjen Stellingwerf heeft een dienstverband van 70%. De gemeente is werkgever 

en de voorganger is werknemer. De salarisadministratie wordt op advies van de Unie, door stichting 

IDGP gedaan. Voor het eerst hebben de werkgroepen hun eigen begrotingen voor 2020 gemaakt en 

toegelicht op gemeentevergadering van 18 november 2019. Deze begrotingen zijn met meerderheid 

goedgekeurd en zijn opgenomen in de gemeentekas. 

Gebouwen en infra.  

In de begroting van regulier onderhoud is rekening gehouden met de verandering van zaal 2. De 

plannen zijn om daar een jeugdzaal van de maken, zodat deze beter geschikt is voor de 

zondagsschool. Verder wordt er dit jaar geïnformeerd of het mogelijk is om de groene stoelen van 

een ander kleur te voorzien. Hierbij denken we aan spuiten of verven van de stoelen. 

De kascontrole is uitgevoerd door br. Willem Huijgen en zr. Joke Bobeldijk - Teesink 


