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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 
-KvK: 76461645 
-RSIN: 003312720 
 
 
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 het begin van het jaar hebben we op verzoek, leuningen geplaatst op het podium. Hierover hebben 
we een aantal positieven reacties ontvangen. Op 14 mei is er een inspecteur van de veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond gekomen voor een inspectie van de brandveiligheidsvoorschriften van ons 
gebouw. In de brief van 17 mei gaf hij aan dat er geen overtredingen zijn geconstateerd. Dat was goed 
bericht maar geeft wel aan dat we altijd alert moeten blijven op de veiligheid. In oktober heeft de 
jaarlijkse controle van de brandhaspel plaatsgevonden. We hebben nog steeds te maken met het 
coronavirus en er komen weinig mensen in de kerk. In overleg met het bestuur is besloten om 
voorlopig nog geen nieuwe stoelen te nemen voor de grote zaal. De firma Redbinky die vorig jaar een 
aantal stoelen heeft gebracht, hebben we hierover geïnformeerd. 

  
Communicatie 
We startten dit verslagjaar onze eerste vergadering met MS Teams en eindigden ermee. En hoe 
anders was het om daar tussenin een paar keer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Online vergaderen 
is een oplossing, maar ook niet meer dan dat. 
 
Scipio had veel aandacht dit jaar. De app is een mooi communicatiemiddel voor leden en vrienden 
onderling is wel gebleken. Daarnaast is ook de communicatie in de werkgroepen getest en, nog 
beperkt, in gebruik genomen.  
Door de overbrenging van de ledenadministratie naar Scipio Online en de koppeling daarvan met de 
app is een eerste stap gezet naar het digitaliseren van de gemeentelijke administratie. Het financiële 
deel zou de volgende stap kunnen zijn. De koppeling veroorzaakte wel wat problemen in de werking 
van de app, dit is inmiddels opgelost. 
We hebben voorlopig afgezien om ook via de app te collecteren. Het is op dit moment minder 
toegankelijk dan GIVT. Wellicht wordt dit in de toekomst beter. 
De ontwikkeling van de app gaat door en de taakgroep volgt deze. 
 
De bouw van de website stagneert opnieuw. Dat is spijtig, maar er zijn andere prioriteiten en het 
blijft allemaal mensenwerk. Door de verlegging van informatie naar de Scipio-app, is de website voor 
leden en vrienden ook niet (meer) het belangrijkste middel voor de uitwisseling van informatie. 
Er is voor gekozen om het gemeentebericht te handhaven in een ingekorte versie. 
 
In het kader van de AVG is de werkgroep begonnen de interne informatie via Sharepoint in Office 365 
te realiseren. Het is de bedoeling dat ook de andere werkgroepen en het bestuur dit gaan doen. Dit 
vraagt veel aandacht. 

 
Communiceren is ook verbinding in inhoudelijke zin. De werkgroep ziet het ook als haar taak om daar 
over na te denken en zou er graag aandacht aan willen besteden, maar is er tot nu toe nog niet aan 
toegekomen.  
 
Diaconie 

U vraagt zich misschien af, hoe zit het met het diaconaat van onze eigen gemeente, daar hoor ik niets 

over, wel hoor je over de Diaconie-Pernis. Dat klopt dat u daar weinig over verneemt. Als er 

diaconale hulp nodig is in de gemeente, dan zal de Diaconie dat regelen en mensen mobiliseren om 

de hulpvraag op te pakken. 

Het regelen van vervoer van en naar de kerk, verscheidenen auto’s worden hiervoor ingezet, is een 

blijvende hulpvraag en wordt geregeld door br. H.P. 

In 2021 is gedaan wat kon, activiteiten moesten binnen de corona overheidsregels plaatsvinden, 

daardoor kon er geen Maaltijd-Pernis georganiseerd worden. 



 

ANBI publicatie Baptistengemeente Pernis 2022                                                                                  blz. 3 

 

Gelukkig konden de andere lopende acties gewoon doorgegaan, dat moest wel want stoppen was 

geen optie. Denk daarbij aan de Voedselbank, Budgetmaatje, Vakantiepark, Vakantietassen, 

Boodschappen acties, Zwemkaarten, Roemenië hulp door de goederen op te sturen. En de diaconale 

doelen van onze gemeente te steunen met financiële middelen. 

Het jaarplan 2022 is kort samen te vatten, doorgaan met waar we mee bezig zijn. Organisatorisch 

loopt het prima, dus is de volle aandacht gericht op het geven van hulp. 

Diensten 

Algemeen 

Na het jaar 2020 waarin we best wel met z’n allen een heleboel aanpassingen hebben moeten 

uitvoeren, is het jaar 2021 eigenlijk een logisch vervolg daarop geweest. We hadden immers al 

livestream diensten. Daar hebben we twee uitstekende bedienaars voor. Ik denk dat het ook goed is 

om hiervoor dank te zeggen aan Jan en Dennis. Immers zonder deze livestream zou er niet elke week 

een dienst te volgen zijn via YouTube. Wat ook mooi is om te zien is het feit dat er verschillende 

jongeren zijn die op zondag de beamer bedienen. Jesse, Jolien, Agnes en Thomas hartstikke bedankt 

daarvoor. Dan zijn er nog de muzikanten: organisten en combo, ook dank voor jullie inzet elke keer 

weer. Toch zou het mooi zijn als we meerdere broeders of zusters zouden mogen verwelkomen in 

het medewerkers gilde voor wat betreft de diensten. Ook het geluid is een onderdeel van de 

diensten, elke week uitgevoerd door onze broeder Dik. 

Ook dit jaar begonnen we het kerkelijk jaar weer met een startzondag. Op deze manier willen we nog 

steeds, na de vakantietijd, onszelf en de gemeente een herinnering geven dat we er zijn om God te 

loven en te prijzen. En dat we dit mogen en kunnen doen in welke vorm dan ook.  

Ook was er in november de Gedachteniszondag, die geleid werd door broeder Hans Pollema. In deze 

dienst konden we uit een keur en kleur van bloemen kiezen om een bloemen in een vaas te zetten 

ter nagedachtenis aan een dierbare die ons was ontvallen. Een heel mooi moment.  

Voorbedeteam 

Nog steeds blijkt de Scipio app een mooie bron te zijn van Gebedspunten of momenten om te delen. 

Wat mooi om te zien dat een hedendaags gebeuren (een social media app) zoveel positieve en mooie 

en ontroerende momenten kan opleveren. 

We mochten aan het eind van het jaar 2021 een nieuwe medewerker voor het voorbede team 

verwelkomen. Arie Verschoor heeft aangegeven graag onderdeel te zijn van het team. Dank hiervoor. 

Mededelingenblad/Gemeentebericht 

Over dit onderdeel hoeven we eigenlijk geen nieuws te vermelden. De gemeenteberichten die wij op 

de zaterdag ontvangen zijn qua inhoud niet veranderd, maar wel elke keer up to date. 

Wel wil ik een woord van dank richten aan Corrie Kranendonk voor haar inzet hierin.  

Muziek 

Ook in het afgelopen jaar heeft u thuis en gedeeltelijk in de kerkzaal weer kunnen luisteren, 

meezingen met het combo, voorzangers en organisten tijdens de diensten. Ook deze vorm was al in 

gang gezet, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Dankbaar zijn we dat we in de meeste diensten 

kunnen rekenen op hun medewerking. Waarvoor natuurlijk dank. 

Techniek & Geluid 

Helaas hebben we het afgelopen jaar feitelijk maar 1 persoon gehad die het geluid heeft geregeld. 

Het is wel een zegen dat dit ook altijd heeft plaats kunnen vinden. Gelukkig konden we ook een 

nieuw digitaal mengpaneel aanschaffen. Dit ter verbetering van het geluid in het algemeen.  
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Livestream 

Het aspect livestream is ondertussen niet meer nieuw in onze gemeente. Waarschijnlijk is dit ook 

niet meer weg te denken in de hedendaagse tijd. Het is fijn dat we hiervoor mensen in onze 

gemeente hebben die de livestream kunnen bedienen. Natuurlijk zou het fijn zijn als er meerdere 

mensen zich zouden aanbieden om dit te gaan leren en doen. 

Beamer 

Nog steeds kunnen we voor het bedienen van de beamer beschikken over vier jongeren die dit vol 

enthousiasme doen. Het is een uiterst welkome aanvulling dat de teksten van de liederen en de 

schriftlezing te zien zijn op een beamer. Ook kunnen er verschillende power points getoond worden 

indien nodig. 

Overige  

Het is een zegen dat de mensen die nu aan de diensten meewerken elke week weer kunnen inzetten. 

En toch zou het goed zijn om meerdere personen te hebben, buiten de huidige club om, die zich 

willen inzetten voor de dienst op zondagmorgen.  

Het is een eer en een voorrecht om aan de diensten een bijdrage te mogen en kunnen leveren. 

Dankbaar dat God ons allemaal een gave heeft gegeven en dat wij daar wat mee doen.  

Tenslotte is het ook onze wens om God te loven en te prijzen, omdat Hij dat verdient. 

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. Vanaf 1 april 2022 zal er een coördinator Jeugdwerk aan de slag gaan.  
 

Onderwijs en Toerusting 
Werkgroep Onderwijs en Toerusting draagt zorg voor 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.  
Ook het jaar 2021 wordt 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. 
Ook dit jaar hebben we hulp gekregen van de werkgroep Toekomst en Visie, we hebben een 
gezamenlijke activiteit georganiseerd. 
 
1. Faciliteren voor overige WG’s en andere groepen. 
Er zijn geen verzoeken vanuit de gemeente gekomen om opleidingen/trainingen te organiseren, 
faciliteren of helpen opzetten. 
2. Thema-avonden. 
In het voorjaar van 2021 hebben we een tweetal online thema-avonden georganiseerd. Onderwerp 
was in in eerste instantie ‘Jezus volgen’ in samenwerking met de WG Toekomst en Visie. Dit is 
uitgewerkt in twee subthema’s : duurzaamheid en corona. Hoewel het om een nieuwe opzet ging 
(online via Teams) was het aantal deelnemers bemoedigend. Duurzaamheid hebben we later nog 
eens dunnetjes overgedaan in een tweede online thema-avond. 
3. Bijbelstudie. 
De bijbelstudie is de eerste helft van 2021 ‘gewoon’ doorgegaan, met inachtnemening van de 
maatregelen. De studie ging over narratief lezen en werd gehouden door onze toenmalige 
voorganger Arjen Stellingwerf. Na diens afscheid is er vanuit de deelnemers zelf een aantal avonden 
ingevuld over eenvoudig leven. 
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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 
Bij het schrijven van dit overzicht zijn er nog enkele vervelende coronamaatregelen van kracht. De 

kerkgang is gelukkig weer redelijk mogelijk. Daardoor kunnen de ontmoetingen weer van aangezicht 

tot aangezicht plaatsvinden en niet via scherm, tablet of telefoon. 

Het uitwisselen van wat ons bezig hield, of dat nu leuk of ernstig was, is in het gedrang geweest. De 

pastorale zorg in 2021 was maar gedeeltelijk en soms helemaal niet mogelijk. 

Maar wel is er gebeld, kaarten verstuurd, de bloemengroet gebracht, hier en daar bezoekjes 

gebracht, via het gemeentebericht werd elke week bericht over de zieken, voorbede werd voor hen 

gedaan en door contact via de livestream werden we aan de basis met elkaar verbonden. 

Zo probeerden we er toch wat van te maken en al doende hobbelden we het nieuwe jaar 2022 in. 

Wat gaat 2022 ons brengen? 

 

Ik hoop dat als u dit leest, de samenleving weer open is als vanouds, maar het kan ook het 

tegenovergestelde zijn. De onvoorspelbaarheid van het virus wordt ingehaald door nog meer virus 

onvoorspelbaarheid. Volhouden is de enige remedie voor de gemeente. 

Daarom de oproep aan iedereen, blijf contact onderhouden met elkaar. Helpen in de vorm van 

praktische- en geestelijke hulp. Schroom niet om iemand om hulp te vragen. 

 

We weten en ervaren intussen dat pastorale zorg geven neerkomt op de schouders van iedereen, 

niet meer alleen op die van de voorganger en een paar anderen. Onderlinge (basis)zorg is de 

verantwoordelijkheid van iedereen, niemand uitgezonderd. 

Natuurlijk kunnen de mensen van het Pastoraat daarbij helpen als dat gewenst is. 

 

Is wat hierboven staat te vatten in een ingenieus jaarplan 2022? Nee… 

 

Het is je hart volgen, een hart dat omziet naar anderen en niet naar zichzelf. Dat is lastig want de 

mens kijkt het liefste naar zichzelf, zo van: “ik heb recht op en wat is mijn behoefte”. Wordt er niet 

aan mijn behoefte voldaan dan krijgt de gemeente kritiek.  

Laat God onze inspirator van onderlinge liefde zijn, dan komt het goed… met vallen en opstaan. 

 

In 2022 mogen we hopen dat zij, die niet of nauwelijks de laatste 2 jaar naar de kerk kwamen, 

vanwege de corona, niet in het wegblijven zijn weggezonken. Misschien denkend dat ze er niet meer 

toe doen door het minimale contact wat werd ervaren. Of 

gewoon andere bezigheden hebben ontdekt die goed aanvoelden en het moeilijk vinden deze los te 

laten om de gemeenteactiviteiten en het komen naar de diensten weer op te pakken. 

Mensen die de draad van het gemeenteleven hebben opgepakt ervaren wat er allemaal gemist is in 

de afgelopen tijd. Zij zijn blij dat er weer gewerkt en ontmoet kan worden in vrijheid. Hopende dat 

we niet weer een Lock-down voor de kiezen krijgen. 

 

Toch zal er georganiseerd moeten worden, zonder toekomst plan krijg je willekeur en stuurloosheid. 

Het plan is opgevat om met een aantal mensen na te gaan denken over het pastoraat in deze tijd, 

met welke middelen, wat is er (nog) meer nodig, hoe gaan we te werk enz. 

 

De doelstelling van het pastoraat is: het zodanig organiseren van de herderlijke zorg en (geestelijke) 

bijstand, dat alle leden en betreffende vrienden van de gemeente op de juiste wijze en op het juiste 

moment, zorg en/of aandacht krijgen. 
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Dus opnieuw nadenken over wat valt onder het (huidige) pastoraat: 

-basis-, midden- en crisispastoraat, 

-jeugd- en ouderenpastoraat 

-inrichten WG Pastoraat 

-de rol van de voorganger in het pastoraat 

-duidelijke rolverdeling van medewerkers in het pastoraat 

-hoe pastorale kennis vergaren 

-betrouwbaarheid, aandacht en toewijding 

-informatie naar de gemeente 

-bezoeken regelen 

-gastvrouwen en gastmannen 

-bloemengroet van de gemeente 

-kraambezoek en ziekenhuis bezoek 

-ziekenzalving en avondmaal vieren bij hen die niet (meer) kunnen komen 

-uitvaart  

-randkerkelijken 

-nazorg en voorbede na een dienst en/of activiteit 

-wat niet genoemd is 

 

Op Gods akker gaat het hoofdzakelijk om de mens, de kernopdracht is omzien naar elkaar. Al onze 

inzet is gericht op het geestelijk welzijn van de mens. Dat is het eerste wat we na moeten streven in 

het voetspoor van Jezus. Pastoraat is een belangrijk zo niet het belangrijkste onderdeel in het 

functioneren van de gemeente. 

 

Wie wil deze mooie uitdaging in 2022 aangrijpen en mee helpen deze kernopdracht verder tot bloei 

te laten komen, laat het weten. 2022 kan dan een mooi jaar worden. 

 

Toekomst en Visie 

De werkgroep bestaat momenteel uit drie vaste leden. De werkgroep had, net als de andere 

gemeentelijke onderdelen, in de afgelopen periode te maken met een veel lagere frequentie van 

vergaderen. Het vertrek van Arjen Stellingwerf als voorganger betekende ook zijn vertrek als vast lid 

van deze werkgroep. 

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 vormgeven?’ 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 werd op 1 maart 2021 

(samen met de werkgroep Onderwijs) een onlineavond georganiseerd over discipelschap. Dit 

onderwerp was niet toevallig gekozen, maar speelt in op een proces van gemeentelijke 

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

onze plaats en omgeving. Deze bijeenkomst diende 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 was 

verdaagd. In het nieuwe seizoen zal worden bekeken of deze bijeenkomst alsnog kan plaatsvinden. 

Op 23 september 2021 werd in De Heuvel een door de werkgroep georganiseerde avond gehouden 

met seminariumstudent Matthijs van der Kruk. Matthijs nam ons op deze interactieve avond mee in 

een verkenning over ‘Kerk zijn na corona’, aan de hand van een onderzoek naar dit onderwerp dat 
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door hem en een aantal medestudenten was uitgevoerd. De bijeenkomst vulde het grootste deel van 

het halfjaarlijkse Groot Coördinatorenoverleg (GroCo). Het aangehaalde contact met Matthijs 

leverde ook een inspirerende extra spreker op voor de gastsprekerslijst. In december is hij dan ook 

een zondag bij ons voorgegaan in de dienst. 

De bezoeken aan de werkgroepen liepen stevige vertraging op. We hopen dit proces in de loop van 

het voor ons liggende seizoen weer wat meer vaart te kunnen geven.  

Vanuit de werkgroep waren twee leden aangeschoven bij de beroepingscommissie voor de nieuwe 

voorganger. Onze nieuwe voorganger, Aernout de Jong, zal net als Arjen Stellingwerf nauw worden 

betrokken bij de agenda van de werkgroep T&V. 

De werkgroep zal net als voorheen 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. Ook de uitbreiding van de werkgroep 

in aantal leden zal, mede door het vertrek van Arjen, aandacht krijgen. 

 
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 link: https://unie-
abc.nl   

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
https://unie-abc.nl/
https://unie-abc.nl/
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9. Financiële verantwoording 
Gemeentekas 

 

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2021 Begroting 2022 

    

Bijdragen gemeenteleden 41.000,00 44.375,87 42.500,00 

Gemeente collecte 4.500,00 4.702,68 4.700,00 

Collecte dankoffer 1.500,00 1.734,02 1.600,00 

Collecte Unie 1.700,00 1.843,75 1.700,00 

Diaconale projecten 2.000,00 2.059,08 
 

  2.000,00 

totaal 50.700,00 54.715,40 52.500,00 
 

 
 

 

Lasten    

    

Voorganger 46.000,00 34.634,58 40.000,00 

Sprekerskosten 6.000,00 4.614,85 4.700,00 

Secretariële kosten 4.500,00 2.553,33 4.500,00 

Wg. Pastoraat 600,00 129,76 600,00 

Wg. Diaconaat 1.000,00 300,00 1.000,00 

Wg. Diensten 6.510,00 3.953,34 5.060,00 

Wg. Onderwijs 1.500,00   209,72 1.400,00 

Wg. Communicatie 7.605,00 3.837,67 6.450,00 

Wg. Visie & Toekomst 500,00 173,14 500,00 

Diaconale projecten 2.000,00 2.059,08 2.000,00 

IEC Evangelisatie 500,00 500,00 500,00 

Telefoon 10,00 0,27 5,00 

Unie contributie 2.910,00 2.910,00 2.400,00 

Reservering G & I 
   

totaal lasten 79.635,00 55.875,74 69.115,00 

    

 
 

Gebouwen en Infra 
 

Baten Begroting 
2021 

Werkelijk 2021 Begroting 2022 

    

Bijdragen gemeenteleden 3.500,00 4.401,08 4.100,00 

Collecte gebouwen & infra 1.100,00 1.422,28 1.300,00 

Huur woonhuis 4.900,00 4.924,00 5.100,00 

Zalenverhuur 500,00   2.610,00 3.000,00 

Overschrijving gemeentekas   17.250,00 

Totaal lasten 10.000,00 13.357,36 30.750,00 
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Lasten    

    

Eneco 5.000,00  4.897,34 5.800,00 

Evides 180,00 87,96 120,00 

Donatus 1.200,00 1.192,66 1.436,00 

Waterschap 350,00      303,49 400,00 

Aansprakelijkheidsverzekering 70,00       67,23 80,00 

Instrumentenfonds 590,00     582,00 580,00 

Regulier onderhoud 4.000,00 686,61 4.000,00 

Omega bedrijfsafval 400,00 388,24 430,00 

Gemeentelijke belastingen 500,00 494,34 654,00 

Voegen oostkant kerk 8.000,00 
 

 

Nieuwe stoelen kerkzaal 12.500,00   

Reservering Groot Onderhoud   17.250,00 
 

 
 

 

totaal lasten 32.790,00 8.699,87 30.750,00 

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

Op 1 augustus hebben we afscheid genomen van onze voorganger ds. Arjen Stellingwerf. In het begin 

van het jaar hebben we een beroepingscommissie samengesteld van 6 gemeenteleden en deze zijn 

direct aan het werk gegaan. Het is hen gelukt om een nieuwe voorganger te vinden en deze zal per 1 

januari 2022 voor 60% in onze gemeente aan het werk gaan. Wij werken met werkgroepen dun eigen 

begroting maken en deze hebben toegelicht in gemeentevergadering van 8 november 2021. 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 

De kascontrole is uitgevoerd door zr. Yvonne van Opstal en br. Theo de Keizer 


