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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 
In maart hebben we een bedrijf opdracht gegeven om de buiten ramen aan de westzijde van de kerk 
te behandelen. (Dit is aan de kant van het hek.) Op deze ramen zat een ‘waas’ die we er met het 
ramen zemen niet weg konden krijgen. Ook hebben we in deze maand een datakabel aangeschaft 
voor een sterker WIFI netwerk in de kerk. Later zijn er nog extra spullen aangeschaft voor het 
opzetten van de livestream voor de diensten op zondagmorgen. Verder is er afgelopen jaar 
onderhoud geweest aan de verwarmingsketels en de brandhaspel. In augustus kregen we de melding 
dat er glasschade was in het woonhuis. De schade is verholpen en de kosten hiervan zijn vergoed 
door onze opstalverzekering. In november zijn de daken van de kerk en het woonhuis geïnspecteerd. 
Op 4 november heeft de firma Redbinky op ons verzoek, een zestal stoelen gebracht. Met dit bedrijf 
hadden wij afgesproken dat de stoelen 4 weken zouden blijven staan. We kregen de mogelijkheid om 
de stoelen langer te laten staan, maar het aanbod hebben we afgeslagen. Dit omdat er op zondag 
geen diensten worden gehouden zoals we gewend zijn en het daarom niet mogelijk was om een stoel 
uit te proberen. Voor de CBO is dit een goed voortraject geweest en we gaan er in 2021 mee verder 
als er weer diensten kunnen worden gehouden. 

  
Communicatie 
Overbodig te melden dat de pandemie in het verslagjaar ook deze werkgroep, zoals op nagenoeg alle 
maatschappelijke terreinen, haar invloed heeft gehad.  Maar wellicht kunnen we, binnen de kaders 
van dit verslag, concluderen dat de voordelen wel opwegen tegen de nadelen. 
Maar zeker de persoonlijke ontmoeting, waar toch altijd sprake van is in de reguliere besprekingen, 
mis je. Ook al is de communicatie via de digitale media een uitkomst gebleken, ideaal is het niet. De 
dynamiek van het groepsgesprek als je samen aan tafel zit is toch heel anders en productiever dam 
wanneer je het van achter een beeldscherm moet doen. 
Niettemin, juist dit geforceerde fenomeen van ontmoeting op afstand heeft ertoe geleid dat versneld 
moest worden ingezet op het aansturen en in gebruik nemen van de benodigde digitale technieken.  
Het vergaderen op deze wijze was niet in onze planning opgenomen, maar Scipio en het, al dan niet 
live, streamen van diensten stonden al wel op de rol. Dat is in het verslag jaar allemaal met succes 
gerealiseerd. Over Scipio kunt u meer lezen in het verslag van Marlies Oldenburg en het streamen 
vind u terug in het verslag van de werkgroep diensten.  
 
In de personele sfeer liet, halverwege het jaar, Monica weten zich om persoonlijke redenen tijdelijk 
te moeten terugtrekken uit de werkgroep en de taakgroep website. In het najaar vonden we Marlies 
en Caroline bereid om samen met Dennis in een taakgroep de Scipio-app op te zetten, 
gemeentebreed uit te testen en, na een akkoord van de gemeente-vergadering, per 1 december ook 
in te voeren.  
 
Website 
De taakgroep website heeft in het voorjaar een communicatieplan gepresenteerd, waarin alle 
facetten voor de vorm, inhoud, doelgroep en kosten voor een website zijn uitgewerkt. Na een eerste 
fysiek contact in mei met een vertegenwoordiger van ISI Media, het bedrijf waarmee we in zee 
denken te gaan, is dit door persoonlijke omstandigheden niet verder gekomen. 
Eind dit jaar bood Marlies aan om deze taakgroep te komen versterken. Daar zijn we blij mee.  
 
Periodieken 
Doordat de zondagmorgendiensten medio maart in reguliere vorm vervielen, werd het zondagse 
liturgie- en mededelingenblaadje vervangen door het wekelijkse Gemeentebericht. Dit vond zijn weg 
naar leden en vrienden via e-mail en later ook via Scipio. Voor hen die het niet digitaal kunnen 
ontvangen is nog altijd de papieren versie beschikbaar. 
 
Dezelfde weg ging de uitgave van ons maandblad Op de Hoogte. En voor hen die een papieren 
uitgave prefereren is deze nog altijd beschikbaar.  Negen nummers zagen het daglicht en deze 
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mochten stuk voor stuk gezien worden!! Omdat het blad ook lezers buiten de gemeente bereikt, kan 
het als een mooi visitekaartje dienen. 
 
Adressen- en informatieboekje 
Verder kwam in het voorjaar het Adressenboekje nieuwe stijl uit. Hierin zijn naast de NAW-gegevens 
van leden en vrienden zoveel mogelijk organisatorische structuren in de gemeente vindbaar met de 
daaraan gekoppelde poppetjes en e-mailadressen. Alle informatie in een gebundeld. 
 
Huishoudelijk Reglement 
De taakgroep HR presenteerde in het voorjaar een concept voor een nieuw huishoudelijk reglement. 
Dit is op 7 september met het bestuur besproken. Het is de bedoeling dit, zo spoedig als de 
omstandigheden dit toelaten, aam de gemeentevergadering voor te leggen. 
 
De werkgroep kan met dankbaarheid terugzien op een productief jaar, waarin met veel creativiteit, 
persoonlijke inzet en doorzettingsvermogen in gezamenlijkheid is gewerkt aan wat we, ieder vanuit 
eigen perceptie, als Gods opdracht mogen zien. 
 
Diaconie 

De Diaconie-Pernis: 

Komt samen indien nodig. De afgevaardigden uit kerken en partijen komen ongeveer één keer in de 

twee maanden bijeen in De Heuvel voor de lopende- en nieuwe zaken. In 2020 heeft dit overleg 

helaas maar twee keer plaatsgevonden, om met name de boodschappenactie te starten voor de 

uitdeling eind april, begin mei. Al gauw bleek dit door de coronamaatregelen niet meer te kunnen. 

We zaten in de eerste coronagolf. 

Het was in het begin van 2020, dat de samenwerking met de Vraagwijzer van de  grond kwam. Een 

vaste vertegenwoordigster ging deel uitmaken van de Diaconie-Pernis. De plannen die we hadden 

zijn in de ijskast gezet om ze in betere tijden te ontdooien. 

Roemenië reis: 

Nadat in januari bergen met kleding, schoenen, dekens enz. ingezameld waren en in de Heuvel 

uitgezocht en ingepakt werden, kon de reis op zondag 12 januari worden aangevangen. De reis 

moest anders gepland worden dan vorige jaren i.v.m. het eerder overlijden van onze contactpersoon 

Virgil Hanuseac in Suceava. Daardoor kon er ook niet afgereisd worden naar Vasluï. Er werd daardoor 

meer tijd besteed aan het uitdelen van kleding, voeding enz. aan de armen in Codlea. 

Daar vandaan werd er nog een kindertehuis aangedaan waar van alles werd uitgedeeld, onder 

andere de schoenendozen die de kinderen van onze kerken hadden gevuld met allerlei kinderdingen, 

speelgoed en lekkernijen. 

Op 13 december kregen we het bericht dat de vrouw van Virgil, Elena Hanuseac was overleden. Dit 

echtpaar is een groot verlies voor vele armen die zij bijstonden in Suceava en ver daarbuiten. Ook wij 

zullen hen missen als tussenpersoon, maar zeker ook als mensen die vol van de liefde voor de Heer 

waren en dat in praktijk lieten zien.  

De Werkgroep Roemenië kon door de coronamaatregelen geen planning maken en voorbereiding 

treffen voor de Roemenië reis, aankomende januari 2021. Reizen is niet mogelijk omdat geheel 

Roemenië code oranje heeft.  
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Maaltijd-Pernis: 

De vrijwilligers van de Maaltijd-Pernis die uit de 3 kerken komen hebben twee maal een overleg 

gehad. De bedoeling van het eerste overleg was om in de week na de boodschappenactie, de 

Maaltijd–Pernis te organiseren. De uitnodigingen zouden in de boodschappenpakketten gedaan 

worden, zodat deze doelgroep zich kon opgeven. 

Helaas heeft dit, vanwege de corona, niet kunnen plaatsvinden. 

In het tweede overleg is afgesproken dat iedereen die aan een maaltijd had deelgenomen zou 

worden gebeld. Bedoeling was om aandacht te geven en aan de hand van enkele vragen te zien of er 

behoefte aan contact zou zijn in deze coronatijd. Het zou wellicht mogelijk kunnen zijn om op kleine 

schaal en coronaproef iets te organiseren. Gezien de verregaande coronaregels kwam dit niet meer 

van de grond.  

Voedselbank: 

Natuurlijk ging de Voedselbank als van ouds door, deze kan niet gestopt worden. In het verslagjaar is 

weer hard gewerkt om er elke dag voor te zorgen dat mensen geholpen werden. Dat dit gelukkig 

goed verliep is mede te danken aan de Plus in Pernis, Dirk van den Broek en bakker Van der Waal in 

Hoogvliet. Van de Plus kregen we alles en nog wat, van Dirk genoeg vlees en van Van der Waal het 

brood. 

Via de website ‘sterkerdoorideeen.rotterdam’, kon een idee worden ingediend om geld te krijgen 

van de gemeente Rotterdam voor het beste idee. Het idee van de Voedselbank om een eigen wagen 

te kunnen gaan inzetten, om alles vanaf verschillende plaatsen naar de uitdeelpost te vervoeren 

en/of rond te brengen werd, doordat velen op dit idee hadden gestemd, beloond als 1 van de 3 beste 

ideeën.  

Met het bedrag dat we kregen werd een bestelwagen gekocht. Er is een bedrag over om de wagen 

nog 2 jaar te kunnen bekostigen. Een afspraak is dat de Diaconie-Pernis daarna de kosten zal dragen 

door giften en bijdragen van de kerken.  

Boodschappen actie: 

De decemberactie liep anders dan anders. Men kon nu niet de boodschappen zelf kopen om deze 

vervolgens op twee zondagen mee naar de kerken te nemen. 

Omdat er in mei geen actie was en er toch via collecten en giften gedoneerd was konden we met de 

collecte en giften t.b.v. de december actie samen, ervoor zorgen dat de boodschappen ingekocht 

konden worden. 

Met een klein beperkt groepje, om de coronamaatregels te kunnen uitvoeren, werden over een paar 

dagen verspreid de boodschappenpakketten ingepakt, om deze op 4 december in Pernis uit te delen.   

Diensten 

Algemeen 

Als we een jaar moeten noemen waar we als WG Diensten alles uit de kast hebben getrokken op het 

gebied van creativiteit, flexibiliteit, improviseren, communicatie, overleggen, overtuigen, geduld, 

doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen, dan is het wel 2020. Het afgelopen jaar waren de 

activiteiten allesbehalve standaard en routinematig. 

Dit gezegd hebbende, kunnen we trots terugkijken op een jaar waar we continuïteit van het houden 

van zondagmorgendiensten hebben weten te waarborgen, door de medewerking van een kleine 

stabiele groep mensen die de voorbereiding en de begeleiding van deze diensten voor hun rekening 

hebben genomen. 
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Toen de intelligente Lock down n.a.v. COVID-19 een feit bleek te zijn hebben we in eerste instantie 

alle elementen van de zondagmorgendiensten afzonderlijk in de loop de week opgenomen, 

gemonteerd en zondagmorgen online gezet. Enkele voorgangers kwamen door de weeks naar ‘De 

Heuvel’, om daar de opname van hun preek te maken, maar ook kregen we opnames van de 

voorgangers aangeleverd die ze thuis zelf hadden gemaakt. 

Na een paar maanden zijn we overgegaan op de ‘livestream’ en werden de diensten zondagmorgen 

in een klein comité (puur de medewerkers) gehouden en live uitgezonden. Een korte periode 

mochten er nog 20 gemeenteleden zich inschrijven om aanwezig te zijn tijdens deze diensten, en 

daar werd door enkele gemeenteleden gebruik van gemaakt. 

Onze eigen voorganger, Arjen Stellingwerf, is in 19 zondagmorgendiensten voorgegaan en heeft hij 

eveneens de Kerstmorgendienst geleid.  

In 2020 hebben we in het eerste kwartaal één doopdienst gehad.  

De startzondag viel dit jaar op 06-09-2019 en werd voorgegaan door Arjen Stellingwerf.  

De Gedachtenis zondag was op 22-11-2019 en werd eveneens geleid door Arjen Stellingwerf. 

Voorbedeteam 

Van het gebedenboek werd in het eerste kwartaal over het algemeen wel gebruik gemaakt, de ene 

keer iets meer en de andere keer iets minder. Door het niet meer fysiek bij elkaar komen heeft het 

gebruik van de Scipio app, zeker op dit onderdeel, een ware vlucht genomen, en blijkt (ook) voor het 

voorbedeteam een waardevolle aanwinst.  

De onderdelen ‘Gebeds- en dankpunten’ en ‘Deel je moment’ worden geregeld door de 

gemeenteleden voorzien van belangrijke punten, welke door het voorbedeteam kunnen worden 

meegenomen tijdens de voorbede in de zondagmorgendiensten. 

Mededelingenblad/Gemeentebericht 

In 2020 hebben we het mededelingenblad na de start van de Lock down niet meer in die bekende 

hoedanigheid gecontinueerd. Het informatieblaadje heeft ruimte gemaakt voor het 

‘Gemeentebericht’ dat door de secretaris elke zaterdag naar de gemeenteleden wordt gemaild. 

Hierin is de liturgie voor de aanstaande zondagmorgendienst, de jarigen in de komende week, de 

agenda voor de komende week als vast onderdeel opgenomen. Daarnaast kunnen er nog 

persoonlijke en/of algemene mededelingen in zijn vermeld.  

Muziek 

Ook in de muzikale begeleiding, in de vorm van combo, voorzangers en organisten, hebben een 

aantal gemeenteleden hun talenten weer laten zien, en dat was wederom een waardevolle 

aanvulling tijdens de samenkomsten, opnamen en livestreamdiensten. 

Techniek & Geluid 

Onlosmakelijk is ‘Techniek en Geluid’ verbonden met de diensten, en dat is in 2020 duidelijker 

geworden dan ooit. Daarnaast is ook gebleken hoe afhankelijk we zijn geworden van een stuk 

techniek. Het komende jaar zullen daar dan ook een aantal investeringen in gedaan moeten worden.  

Livestream 

Een nieuw onderdeel van het jaarverslag van de WG Diensten is ‘Livestream’. Ik had eind 2019 niet 

kunnen vermoeden dat dit een belangrijk aandeel zou opeisen in 2020. 

Hoog is de investering geweest in zowel financiën als in tijd van een aantal gemeenteleden. En . . . op 

beide fronten mogen we dankbaar zijn dat we dit als gemeente ‘in huis’ hadden, en dat er 

gemeenteleden waren die deze kar hebben willen trekken.  
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Beamer 

In 2020 hebben Jesse Dijkhuizen en Thomas Corporaal het team voor het bedienen van de beamer 

versterkt en ook Agnes Verschoor heeft zich inmiddels aangemeld. Helaas heeft Joas van der Leer 

aangegeven eind 2020 te stoppen, maar we bedanken hem voor zijn inzet gedurende de afgelopen 

jaren. Jan Verschoor heeft een overstap gemaakt van het bedienden van de beamer naar Techniek & 

Geluid en Livestream. In totaal zijn er nu vier personen die de beamer tijdens de 

zondagmorgendienst kunnen bedienen. 

Muzikale opluistering/groepen 

In 2020 hebben we geen muzikale opluistering tijdens een zondagmorgendienst mogen ontvangen. 

Er stonden wel groepen ingeroosterd, maar die zijn helaas vanwege de COVID-19 komen te vervallen. 

Wel hebben de kinderen een joekelille workshop van Rick Beekman gekregen tijdens het 

kinderkerstfeest. 

Overig 

Buiten de zichtbare inspanningen, werd er heel 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. 

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.  
Het jaar 2020 wordt uiteraard gekleurd door de pandemie die ons ook heeft getroffen en alle daarbij 
behorende maatregelen en beperkingen. De werkgroep heeft een aantal keer vergaderd en we zijn 
op het Groot Coördinatoren Overleg vertegenwoordigd geweest. 
De bezetting is opnieuw gewijzigd : Arie Verschoor keert niet terug in de werkgroep en Agaath 
Sikkema heeft aangegeven op de achtergrond mee te willen doen, en niet meer in onze 
vergaderingen. Omdat wij als werkgroep stil vielen wat betreft activiteiten hebben we hulp gekregen 
van de werkgroep Toekomst en Visie. Door adviezen en praktische ideeën over activiteiten zijn we in 
de tweede helft van het jaar met frisse moed opnieuw van start gegaan. 
 
1. Faciliteren voor overige WG’s en andere groepen. 
Vanuit de WG Diensten is vorig jaar het verzoek gekomen om een training voor de heren en dames 
van de techniek te (helpen) organiseren. Door de coronacrisis en alle bijbehorende maatregelen is dit 
echter niet van de grond gekomen. Dit is wel belangrijk omdat er nieuwe medewerkers voor de 
beamer zijn en we de diensten live streamen. We schuiven het door naar het volgend jaar. 
2. Regio-avonden over identiteit. 
In het voorjaar van 2021 willen we een aantal avonden beleggen over het thema ‘identiteit’ wat we 
vanuit de Unie hebben meegekregen. Omdat dit thema niet alleen onze gemeente betreft willen we 
het breder trekken. De omliggende zustergemeenten en de lokale Pernisser kerken worden 
uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken. 
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3. Gavencursus. 
In het verleden is een aantal keer de gavencursus gegeven met de daarbij behorende gaventest. Dit 
geeft een beeld van onze talenten en sterke punten maar ook van de gaven die God ons specifiek 
geeft. We willen dit in de loop van 2021 opnieuw gaan doen. We zoeken naar een eigentijdse 
invulling en om geen bestaande wielen uit te heven vinden hebben we bij een aantal mensen een 
vraag naar informatie uitgezet. 
 
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 
De coronamaatregelen in 2020 hebben een grote impact gehad op de uitvoering van het pastoraat. 
Bezoeken waren nagenoeg niet mogelijk. Toch bezochten mensen geregeld hun vaste contacten. Er 
werd over en weer getelefoneerd en naar elkaars welzijn geïnformeerd. Vele kaarten werden 
verstuurd. 
Dit is het mooie van gemeente zijn, niet aangestuurd door; maar eigen initiatieven werden ontplooid, 
meer dan anders. Ondanks dat, zullen er mensen zijn die graag zelf meer aandacht hadden willen 
krijgen, zij voelden zich wellicht afdrijven van de onderlinge verbondenheid. 
 
In onze (gemeente)cultuur is ingeworteld dat we ervan uitgaan dat de ander aandacht moet geven 
aan mij, vanwege mijn omstandigheden. Dat is toch gemeente zijn, vinden we.  
Dat is maar half waar, want in ons gezin van broeders en zusters mag je ook vragen om de nodige 
aandacht. De ander op de hoogte brengen van die momenten dat dat echt nodig is, vragen om zijn of 
haar schouder te mogen gebruiken. Degene die het dichtst bij je staat zal zeker daarop ingaan. 
Juist in de tijd van corona, waarin we elkaar niet zagen werd dit nog duidelijker. 
 
Tot half/eind maart werden de mensen op zondagmorgen welkom geheten door het Gasten Team. 
Ook tot die tijd werd er namens de gemeente iemand met een bloemetje verast en werden personen 
van en naar de kerk gebracht, die dit niet op  eigen gelegenheid meer konden doen. 
 
De Werkgroep Pastoraat is in 2020 niet meer samen gekomen, mede door de kleinschaligheid van de 
werkgroep. Contacten liepen individueel via andere kanalen om hier en daar aandacht aan personen 
te kunnen schenken. 
 
Vanaf 2020 heeft de voorganger zich niet/minder bezig gehouden met de praktische uitvoering van 
het pastoraat, wel bleef hij, indien nodig, betrokken bij de Werkgroep. 
Dit hield in dat de gemeente selfsupporting was en dat iedereen naar kunnen bijdroeg aan het basis-
pastoraat. 
Het midden-pastoraat was en is onderbezet. Crisis-pastoraat werd uitgevoerd als dit zich aandiende.   
 

Pastoraat rondom het overlijden van zr. Riet Houtenbrink bleef beperkt tot enkele contacten met de 

niet kerkelijke familie. Via de gestuurde kaarten, de telefoon en het geven van het In Memoriam in 

Op de Hoogte konden we zo onze medeleven en betrokkenheid tonen. De gemeente kon niet bij de 

begrafenis aanwezig zijn in verband met de coronamaatregen. Wel kon er een rouwboeket namens 

de gemeente op het graf bijgezet worden. 

 

Toekomst en Visie 

De werkgroep bestaat momenteel uit vier leden: Corrie Kranendonk, Arjen Stellingwerf, Marlies 

Oldenburg en Nico van der Laan. De werkgroep had, net als de andere gemeentelijke onderdelen, in 

de afgelopen periode te maken met een lagere frequentie van vergaderen. De bijeenkomsten die 
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werden gehouden konden veelal wel fysiek plaatsvinden, meestal bij Corrie Kranendonk thuis. Een 

enkele keer moest worden ingebeld.  

Voortdurende thema’s binnen de werkgroep, in overleg met het bestuur, bleven het klimaat, de 

cultuur 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?’. 

Daarnaast hebben we nagedacht over mogelijkheden om, idealiter in samenwerking met andere 

werkgroepen, avonden met de gemeente te houden over specifieke gemeente-opbouwthema’s, in 

lijn met het verder uitwerken en toepassen van de gemeentelijke visie. Zo zal op 1 maart 2021 

(samen met de werkgroep Onderwijs) een online avond plaatsvinden over discipelschap. Dit 

onderwerp is niet toevallig gekozen, maar preludeert op een proces van gemeentelijke 

identiteitsvorming die meer is afgestemd op discipelschap; navolging van Jezus als zijnde zijn 

gemeente in onze plaats en omgeving. Dit biedt op zijn beurt weer handvatten in de zoektocht naar 

onze rol als gemeente. Deze bijeenkomst dient ook als gedeeltelijke vervanging van een 

gemeenteavond over dit onderwerp die aanvankelijk stond gepland voor april 2021, maar vanwege 

het opschuiven van andere bijeenkomsten als gevolg van de pandemie voor onbepaalde tijd is 

verdaagd. 

Het samen optrekken met de verschillende werkgroepen in de gemeente was eveneens een vast 

agendapunt. Uiteraard gooit ook hier de coronapandemie veel roet in het eten en moeten we 

creatief blijven in het zoeken naar mogelijkheden om het proces van gemeenteopbouw en 

visieontwikkeling te blijven ontwikkelen, samen met de werkgroepen en de gemeente. De bezoeken 

aan de werkgroepen hebben daardoor vertraging opgelopen. We hopen dit proces in de loop van het 

aankomende seizoen weer wat meer vaart te kunnen geven.  

In de aanloop naar het naderende vertrek van onze voorganger, Arjen Stellingwerf, is de werkgroep 

voorts nauw betrokken bij het proces van beroeping van een mogelijke nieuwe werker in onze 

gemeente en de afstemming van dit proces met de wensen vanuit de gemeente. Vanuit de 

werkgroep zijn daarom ook twee leden aangeschoven bij de beroepingscommissie. Dit proces zal 

idealiter rond de zomer van 2021 worden afgerond. 

Op 4 januari 2021 vond een gezamenlijke vergadering plaats tussen bestuur en de werkgroep. Hierin 

werden lopende zaken met betrekking tot de voortgang in de werkgroepen besproken, maar vooral 

afspraken gemaakt over de op handen zijnde beroepingsprocedure.  

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 de gemeente. De komende maanden zal daarnaast de 

beroepingsprocedure prioriteit krijgen. Ook de uitbreiding van de werkgroep in aantal leden zal, 

mede door het aankomende vertrek van Arjen, aandacht krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANBI publicatie Baptistengemeente Pernis 2021                                                                                    blz. 9 

 

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 
Uiteraard was dit jaar ook voor het bestuur een uitdagend jaar. Waarin we ons regelmatig moesten 

bezinnen hoe het allemaal aan te pakken met o.a. de gemeentevergaderingen en besluiten die 

genomen moeten worden.  

Wanneer we niet fysiek bij elkaar konden komen hielden we onze bestuursvergaderingen online via 

MS Teams. Wat zijn we blij met de huidige online technieken.  

Met grote regelmaat hebben we (online) overleg gehad met de werkgroep die zich inzette voor het 

realiseren van de online diensten. We beseffen dat dit stukje werk veel inzet en energie kost voor 

een klein groepje betrokken mensen, wat heel waardevol is voor de gemeente.  

Als bestuur hebben we in de lockdown besloten de gemeente middels een wekelijks 

Gemeentebericht op de hoogte te houden van alles wat er binnen de gemeente afspeelt.  

Uiteraard zijn er ook heel veel zaken blijven liggen omdat het niet mogelijk was er in deze 

coronaperiode mee aan de slag te gaan en te realiseren.  

Regelmatig zijn we op zoek geweest naar versterking voor bepaalde taken, vaak kwam daar reactie 

op, maar ook heel vaak niet. Het is belangrijk dat we ons allemaal realiseren dat de gemeente draait 

en bestaat op de inzet van onszelf, en er geldt nog altijd dat vele handen het werk voor een ieder 

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
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niet te zwaar maakt. Ook daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor, dus denk er nog eens over 

na wat u, wat jij voor de gemeente zou kunnen doen.  

Tenslotte heeft Jezus ons beloofd dat Hij ons zal helpen met hetgeen Hij ons te doen geeft en met 

het ontwikkelen van onze gaven.  

Ook voor het komende jaar is het ons gebed dat we het samen met Hem mogen doen. 

         

 
9. Financiële verantwoording 

Gemeentekas 
 

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2020 Begroting 2021 

    

Bijdragen gemeenteleden 41.000,00 42.565,63 41.000,00 

Gemeente collecte 4.700,00 4.469.18 4.500,00 

Collecte dankoffer 1.400,00 1.818,85 1.500,00 

Collecte Unie 1.800,00 1.762,69 1.700,00 

Diaconale projecten 2.000,00 1.716,53 2.000,00 

Rente Rabo   10,00  

Saldo 01-01-2020  178.876,99  

totaal 50.900,00 230.874,31 50.700,00 

    

Lasten    

    

Voorganger 44.000,00 42.565,63 46.000,00 

Sprekerskosten 5.000,00 2.631,62 6.000,00 

Secretariële kosten 4.500,00 3.937,40 4.500,00 

Wg. Pastoraat 600,00 191,49 600,00 

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

Wg. Diensten 3.450,00 920,55 6.510,00 

Wg. Onderwijs 1.450,00   203,82 1.500,00 

Wg. Communicatie 5.150,00 1.955,74 7.605,00 

Wg. Visie & Toekomst 500,00 - 500,00 

Diaconale projecten 2.000,00 1.716,53 2.000,00 

IEC Evangelisatie 500,00 500,00 500,00 

Telefoon 10,00 - 10,00 

Unie contributie 4.100,00 4.032,00 2.910,00 

Reservering G & I 17.250,00 17.250,00 
 

    

Saldo 31-12-2019            154.269,53  

totaal lasten 84.325,00 230.874,31 79.635,00 
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Gebouwen en Infra 
 

Baten Begroting 
2020 

Werkelijk 2020 Begroting 2021 

    

Bijdragen onderhoud 3.000,00 4.351,08 3.500,00 

Collecte onderhoud 1.000,00 1.256,73 1.100,00 

Huur woonhuis 4.650,00 4.682,00 4.900,00 

Zalenverhuur 1.000,00   865,00 500,00 

V.B.S.G.  -  

Energiebelasting 2020  806,00  
 

 
 

 

 
   

Overschrijving gemeentekas 17.250,00 17.250,00  

Saldo 01-01-2020  5.945,36  

Totaal lasten 26.900,00 35.156,17 10.000,00 

    

Lasten    

    

Eneco 5.500,00  4.088,00 5.000,00 

Evides 180,00 122,78 180,00 

Donatus 1.420,00 1.383,49 1.200,00 

Waterschap 350,00          275,13 350,00 

Aansprakelijkheidsverzekering 70,00       67,23 70,00 

Instrumentenfonds 580,00     576,00 590,00 

Regulier onderhoud 4.000,00 1.440,65 4.000,00 

Omega bedrijfsafval 400,00 376,92 400,00 

Gemeentelijke belastingen 500,00 395,88 500,00 

Voegen oostkant kerk   8.000,00 

Nieuwe stoelen kerkzaal   12.500,00 

Reservering Groot Onderhoud  17.250,00  

Saldo 31-12-2020  9.180,09  

totaal lasten 18.116,00 35.156,17 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 zal nog tot 1 september 2021 verbonden zijn aan onze 

gemeente. De commissie voorganger is op dit moment bezig om een opvolg(st)er te vinden. Er is nog 

veel onzeker vandaar dat er extra begroot is voor sprekerskosten. De werkgroepen hebben hun eigen 

jaarplannen en begroting gemaakt voor 2021. Deze zijn in de vergadering van 30 november 2020 

goedgekeurd. 
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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. Dit jaar wordt 

er geen bedrag gereserveerd voor Groot Onderhoud. Er staat nog voldoende op de Balans om de 

eventuele kosten voor dit jaar van te betalen. 

De kascontrole is uitgevoerd door zr. Joke Bobeldijk – Teesink en zr. Yvonne van Opstal 


