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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.  
 
Jaarplannen en - verslagen: 
 
Beheer en Onderhoud 
In januari komen we altijd bij elkaar om samen de onderhoudsplanning door te nemen.  
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Aan de hand van deze planning maken we de begroting. Afgelopen jaar heeft voornamelijk in het 
teken gestaan van een nieuwe CV installatie. Br. van Norel heeft in maart 4 bedrijven uitgenodigd om 
een offerte te maken voor de nieuwe CV ketels. Van 3 bedrijven hebben we een offerte ontvangen. 
Na overleg is de keuze gevallen op Feenstra, omdat dit bedrijf bij ons bekend is. Zij doen al jaren het 
onderhoud van onze CV en daar hebben we goede ervaring mee. Op 9 juli zijn er 2 ketels met 
thermostaat geplaatst in het stookhok. Deze nieuwe ketels zijn op afstand te regelen en dus moesten 
we ook zorgen voor een goed werkend WiFi in de kerk. Dit is allemaal gelukt en aan het einde van het 
jaar zijn beide thermostaten verplaats door br Corporaal en br. Peutz, zodat de temperatuur in de 
kerk op afstand in te stellen is. Deze belangrijke taak wordt door br. Corporaal gedaan.  
Naast de verwarming vinden ook reguliere werkzaamheden plaats, zoals o.a. het vervangen van 
lampen. In september heeft Roca Preventie de brandslang weer gecontroleerd o.a. op werking en 
legionella. De slang is goed doorgespoeld en is oké bevonden met een certificaat. 
Begin dit jaar heeft br. van Norel aangegeven te stoppen in de CBO. Begin september is hij dan ook 
gestopt en zr. Bobeldijk is bereid gevonden hem te vervangen.  

 
Communicatie 
Communicatie is een breed begrip. Wat houdt het allemaal in, waar liggen de grenzen van het 
werkterrein? Vragen waar de fonkelnieuwe werkgroep bij de start mee werd geconfronteerd en 
eerst duidelijkheid in moest hebben voordat zij aan het werk kon gaan.  
 
Werkvelden 
Veel zaken lopen al sinds jaar en dag, verspreid over diverse disciplines in de gemeente. 
Te denken valt aan concrete zaken als website, elektronisch communiceren (e-mail), maandblad Op 
de Hoogte,  mededelingenblad, jaarplanner activiteiten, informatie naar buiten (PR), alsook 
elektronische administratie, - archivering en - informatieverwerking (data-opslag),   
In dit kader zijn de doelstellingen voor 2019: structuur aanbrengen (taken, verantwoordelijkheden 
definiëren) en waar nodig een passende vorm zoeken. 
In abstracte zin is er ook de onderlinge communicatie in de gemeente, en . . .  communiceren is ook 
verbinden en verbinding zoeken. Geïnspireerd door de visie die we als gemeente voor de nabije 
toekomst hebben aanvaardt, willen we daar ook onze schouders onder zetten. 
Ook hierin ziet de werkgroep een taak voor zich weggelegd, al zullen de concrete zaken in eerste 
instantie alle aandacht vragen. 
 
Prioriteiten 
De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die in een wet is vastgelegd in dezelfde 
maand als de werkgroep haar eerste bijeenkomst had, vereist alle prioriteit en staat in 2019 
bovenaan in de planning. 
De realisering van een nieuwe website en, wellicht daaraan gekoppeld, alle elektronische data-opslag 
is de tweede prioriteit.  
 
Toerusting 
Er zijn ideeën m.b.t. persoonlijke toerusting en/ofwel op groepsniveau, maar op het moment van het 
schrijven van dit jaarplan is er nog niets concreet. 
 
De werkgroepleden zijn met enthousiasme aan de slag gegaan en weten zich als team gemotiveerd 
en geïnspireerd door die Ene die zij als Heer van de gemeente ervaart. 
 
Diaconie 

De diaconie van onze gemeente heeft haar taken uitgevoerd, op werkterreinen zowel binnen de 

gemeente, als ook (ver) daarbuiten. 

Toen in 2004 de vorige reorganisatie gestalte kreeg (raad werd bestuur, er kwamen 5 kerntaken), 

werd de doelstelling van de diaconie opgesteld die nog steeds van kracht is, namelijk: 

Doelstelling: 
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De gemeente (leden en vrienden van de Baptistengemeente Pernis) stimuleren en   

ondersteunen bij het vervullen van de roeping tot dienstbetoon aan elkaar, aan de 

samenleving en aan de wereld.  

Centraal staat de onvoorwaardelijke en dienende liefde die God ons liet zien door Zijn  

zoon Jezus Christus, die Hij van ons vraagt en die alleen door het werk van zijn Geest 

in ons leven gestalte kan krijgen. Recht en gerechtigheid vinden hun basis in deze  

liefde. Wij, christenen, zijn geroepen om deze liefde te vertalen en te praktiseren,  

met gebruikmaking van de gaven die God ons gegeven heeft.  

 

Uitwerking van de doelstelling 

Het vorm geven van Diaconaat in: 

* de dienst aan elkaar                                (= gemeentediaconaat) 

* de dienst aan de samenleving                (= samenlevingsdiaconaat) 

* de dienst aan de wereld                          (= werelddiaconaat) 

 

De dienst aan elkaar in 2018: 

- 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 

De diaconie verzorgde weer een aantal ouderen maaltijden, meestal voor alleenstaande ouderen. 

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

mensen te komen. 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. 

 

De dienst aan de samenleving: 

Deze dienst is voornamelijk ondergebracht bij de Diaconie-Pernis, een samenwerkingsverband van 

de kerken van Pernis, de Voedselbank, het Wijkteam, de beheerders van De Bonte Koe, onderdeel 

van Dock. De Diaconie-Pernis heeft jaarlijks meerdere overleggen, die gehouden worden in De 

Heuvel. Daar worden de lijnen uitgezet, informatie uitgewisseld en acties gepland en uitgevoerd. 

- de Voedselbank 

In 2018 was het uitgiftepunt van de ‘Voedsel-bank Pernis’ in ‘De Heuvel’. 1x Per week werden de 

kratten gebracht vanuit Rotterdam. De vrijwilligers zorgden voor de rest van de week met 

aanvullingen, gekregen van de middenstand in Pernis en Hoogvliet, deze werden elke ochtend om 

09:00 uur uitgedeeld. Zo’n 2 x 30 tassen per week. 

De uitdeel post is nu verhuisd naar De Bonte Koe, daar hebben zij een eigen ruimte met enkele grote 

vriezers en een aantal koelkasten. 

- het Tuinenteam 
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Er werden een tweetal tuinen onderhanden genomen van mensen, die dit lichamelijk niet meer 

konden en/of te oud waren. 

- de koffieochtenden 

Op de maandag koffieochtenden in Rehoboth, waar gelijker tijd de verkoop van 2e hands spullen 

plaatsvond, werd er niet alleen koffie gedronken en gepraat, maar werd er ook gebreid voor een 

goed doel b.v. voor Roemenië. Een goede plaats voor ontmoeting en gesprek. 

- de boodschappenactie 

In mei en december hebben we samen met de andere kerken pakketten mogen uitdelen bij veel 

mensen die onder de armoede grens leven. 

Van de giften en deels van de collecten konden we enkele keren de mensen vlees en groente 

aanbieden, een welkome aanvulling.  

Er was 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 51 volle boodschappentassen verzameld, wat neerkomt op zo’n € 2000,--. 

- Budgetmaatje 010 

De Budgetmaatjes hielpen mensen met een schuldprobleem en bij het op orde  krijgen van de 

administratie. Sommigen werden naar de schuldsanering geleid. 

- Vakantiewoning 

Een gezin in Pernis (moeder met 4 kinderen) konden we aanmelden bij een stichting die 

vakantiewoningen beschikbaar stelden voor mensen in armoede. Een bijdrage in de kosten hebben 

we overgemaakt.  

- Kerstmaaltijd 2018 

Met kerst vond er een experiment plaats om een kerstmaaltijd te organiseren voor mensen die tot 

de doelgroep horen van de Diaconie-Pernis. Er kwamen 40 mensen op af. Er werd smakelijk gegeten 

en gesprekken gevoerd in een feestelijke kerstsfeer met life music.  

De dienst aan de wereld: 

- kleding actie voor Roemenië 

In 2018 is de ‘Werkgroep Roemenië’ opgericht. Doel is om de ‘Roemenië actie’ te coördineren en 

projecten te starten om gezinnen daar te helpen het hoofd boven water te houden. 

De kleding, schoenen, speelgoed en gevulde schoenendoezen met leuke cadeautjes voor de 

kinderen, werden meegenomen en naar Roemenië gebracht door Bert Bergwerf en Theo de Keizer. 

In het inzamelpunt ‘De Heuvel’ werd druk gewerkt om de kleding in te zamelen, uit te zoeken, te 

sorteren en in te pakken. De uitzenddienst vond in De Heuvel plaats. 

- collecten diaconie 

De collecten gehouden voor Mercy Ships en The Mall vallen ook onder dit hoofdstukje van de dienst 

aan de wereld. 

In 2018 mochten we ervaren dat God ons gebruikt om zijn liefde in praktische zin te geven aan hen 

die zoveel moeite moeten doen om maar enigszins een leven te leiden, laat staan een normaal leven 

te leiden, zoals zovelen onder ons. Het is een zegen van de Heer dat we het goed hebben, maar met 

een voorwaarde: dat we in liefde onze rijkdom en tijd delen in hulp aan de zwakken, zoals Christus 

ons heeft voorgeleefd. 

 

Diensten 

De werkgroep Diensten beslaat de invulling van de diensten in onze gemeente in de brede zin. Dit 

gaat over de reguliere erediensten en over de bijzondere diensten zoals Kerst, Pasen en de Stille 

Week, de gedachtenisdienst en het kinderkerstfeest op de 4e adventszondag. In het afgelopen 

seizoen is de werkgroep Diensten driemaal bijeengekomen. Alle drie de vergaderingen, waarvan de 

eerste in juni 2018 plaatsvond, stonden in het teken van het opstarten van de werkgroep. De 
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samenstelling van de werkgroep bestaat uit een afvaardiging van alle teams (hieronder) die een 

bijdrage leveren aan de totstandkoming van de diensten in onze gemeente. 

De werkgroep bestaat uit een liturgieteam, een beamerteam, een organistenteam, een 

geluidstechniekteam en een muziekteam. Daarnaast verzorgt een medewerker het rooster voor de 

diensten en verzorg een medewerker de communicatie met de sprekers en de invulling van de 

sprekerslijst. Het liturgieteam verzorgt de praktische invulling van de zondagsdiensten naar 

aanleiding van de ingezonden liturgieën van de sprekers van dienst. Ook is er aandacht voor het 

liturgisch centrum, bijdragen van muziekgroepen van buiten de gemeente en de invulling van het 

instrumentarium en de daarmee gepaard gaande afstelling van het geluid in de zaal. Bijzondere 

aandacht ging in de afgelopen periode uit naar bijdragen van de zondagsschool/jeugd in de diensten 

met betrekking tot het kinderlied en andere bijdragen van de zondagsschool en jeugdgroepen. De 

werkgroep zal in het komende seizoen nadrukkelijk kijken naar mogelijkheden om de bijdragen van 

de jeugd in te blijven zetten in de diensten. 

Met het aanstellen van een contactpersoon/coördinator in januari lijkt ook de overkoepelende 

structuur voor de werkgroep voor de toekomst de goed kant op te bewegen. De start die vorig 

seizoen is gemaakt, in samenwerking met de werkgroep Toekomst en Visie, om alle onderdelen die 

te maken hebben met de omlijsting en vormgeving van de diensten in lijn te brengen met elkaar zal 

in het komende seizoen een vervolg krijgen. 

 

Jeugd  

De werkgroep ‘jeugd’ is in ontwikkeling waarvan de jaarplannen nog geformuleerd moet worden. 
 

Onderwijs en Toerusting 
De werkgroep Onderwijs is zich bewust dan door onze gemeente heen al veel te vinden is op het 
gebied van onderwijs te vinden is. Denk aan de bestaande groepen voor mannen, vrouwen en de 
verschillende jeugdgroepen. En zeker ook het onderwijs op de zondagochtend in zondagsschool en 
bijbelklas. Toch is het onderwerp belangrijk genoeg om er een aparte werkgroep voor in het leven te 
roepen in het kader van de nieuwe structuur van onze gemeente. Vanuit het Visiedocument van de 
Werkgroep Visie & Toekomst hebben we trouwens de opdracht nog iets breder getrokken : 
Werkgroep Onderwijs en Toerusting. Dat laatste houdt in dat mensen die een taak in de gemeente 
uitvoeren ook in staat moeten worden dat te kunnen doen. Dat kan dus ook hele praktische 
toerusting zijn. 
 
Het komende jaar zal de werkgroep zich in eerste instantie richten op een aantal taken : 
1. Inventarisatie en kennismaken 

We zullen inventariseren binnen welke groepen in de gemeente sprake is van onderwijs. Deze 
groepen willen we benaderen om wederzijds kennis te maken. Wie zijn deze groepen en wie zijn 
wij. 

2. Ondersteuning 
De verschillende groepen in de gemeente kunnen met hun behoefte aan onderwijs en toerusting 
bij ons terecht. Vanuit onze werkgroep kunnen we dan bepalen of we de vraag zelf kunnen 
oplossen of dat we bijvoorbeeld verwijzen naar bestaande toerusting. 

3. Thema-avonden 
We willen af en toe een thema-avond organiseren voor de hele gemeente. Daarbij gaat het om 
een stuk verdieping en meningsvorming. Dat kan vanuit de werkgroep zelf maar denk ook aan 
medewerking van buiten onze gemeente. 
Allereerst willen we inventariseren welke thema’s we kunnen gebruiken. Daarna, en dat zal 
waarschijnlijk pas na de zomervakantie zijn, kunnen een thema-avond beleggen. 

 
Onderwijs (en toerusting) heeft onze blijvende aandacht. Wij als gemeente van Jezus Christus 
bestaan niet op onszelf maar hebben een opdracht van Hem gekregen. Hij heeft een plan met onze 
gemeente en om daar zicht op te krijgen en te houden is het belangrijk Zijn stem te verstaan. 
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Pastoraat 
Elke zondagmorgen werden de mensen ontvangen door het Gasten Team, mensen die voor het eerst 
kwamen werden extra begeleid en werd er voor gezorgd dat deze mensen extra aandacht kregen.   
De bloemen werden namens de gemeente elke week bezorgd bij hen die daardoor even extra in het 
bloemenzonnetje gezet werden, voor blijde- en minder goede tijding. 
Bij geboorte werden kind en ouders bezocht, namens de gemeente werden er een toepasselijk 
geschenken gegeven.  
 
Er is gewerkt aan het tot stand komen van een ‘Werkgroep Pastoraat’, deze heeft aan het eind van 
het verslagjaar al enige vorm gekregen. Er werden een aantal bijeenkomsten gehouden waarin het 
pastoraat en de deelname daaraan werd besproken en waarin toerusting werd gegeven om te leren 
omgaan met pastorale situaties. Situaties die voorkomen in het basis- en midden-pastoraat. 
Basispastoraat in de onderlinge ontmoeting met elkaar, het midden-pastoraat waarin het 
bezoekwerk georganiseerd werd. 
 
De pastorale bezoeken werden door enkelen en de voorganger afgelegd bij zieken en ouderen en 
aan hen die extra aandacht nodig hadden. Soms werd er ook via de telefoon met enkelen contact 
gezocht.   
 
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. 
 

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 zal zich in het aankomende jaar met name verder bezig houden et het opstarten 

van de werkgroepen en het nadenken over de werking van de gemeentelijke onderdelen in het kader 

van de gemeentelijke visie. Het beoogde doel is om alle gemeentelijke onderdelen af te stemmen op 

deze visie en zo met elkaar verbonden te laten zijn. Op dit moment is er nog sprake van het min of 

meer los van elkaar functioneren van gemeentelijke groepen, clubs en verenigingen.  

De werkgroep zal waar nodig voorstellen doen aan het bestuur voor gemeentelijke bijeenkomsten 

om de samenhang van de verschillende groepen en gemeentelijke onderdelen te vergroten. Dit kan 

bijvoorbeeld in de vorm van specifieke vergaderingen of gemeenteavonden, gecentreerd rond een 

bepaald thema dat met onze gemeentelijke ontwikkeling te maken heeft. 

De werkgroep zal in periodieke vergaderingen met een frequentie van ongeveer een keer per twee 

maanden bij elkaar komen om lopende zaken met betrekking tot de gemeentelijke ontwikkeling en 

groei te bespreken. Hierover zal naar het bestuur worden teruggekoppeld.  
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Baptistengemeente Pernis maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het 
beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf 
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-
ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf 
En de link naar bijlage 2 is:http://baptisten.nl/images/over-
ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf 
 
6. Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van 
Baptistengemeenten. Zie  
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf 
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: 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf 
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http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf
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8. Verslag van de activiteiten van de gemeente 
Ook in het afgelopen jaar hebben we als interim-bestuur met een klein groepje van 4 personen, 

gesteund door onze voorganger, het nodige werk verzet.  

Het advies en de coaching van onze interim-voorganger br. Arjan Treuren bij verschillende 

onderwerpen, met name de gemeentestructuur, was nuttig en waardevol. Op 30 juni zat zijn tijd er 

bij ons in Pernis op en namen we afscheid van br. Treuren. 

De nieuwe gemeentestructuur heeft al enige vorm gekregen door het instellen van een aantal 

werkgroepen. Het is mooi en bemoedigend om te zien dat er zoveel broeders en zusters actief aan 

de slag zijn gegaan in deze werkgroepen. Als bestuur hebben we geregeld overleg gehad met de 

werkgroepen.  

 

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

baptistengemeenten in de regio Rijnmond. Ook was het bestuur gastheer bij het jaarlijks gezamenlijk 

kerkenoverleg van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Pernis.  

Hopelijk kunnen we in het komende jaar, met nieuwe bestuursleden en met een nieuwe invulling van 

de taken van het bestuur, het werk binnen de gemeente voortzetten. 

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

 

 

9. Financiële verantwoording 
Gemeentekas 

 

Baten Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019 

    

Bijdragen gemeenteleden  40.000,00 43.910,40 41.000,00 

Gemeente collecte    4.500,00 4.799,83 4.500,00 

Collecte dankoffer    1.400,00 1.483,91 1.400,00 

Collecte Unie    1.700.00 1.978,68 1.700,00 

Diaconale projecten    2.000,00 2.432,62 2.000,00 

Rente Rabo + ING bank  23,42  

Saldo 01-01-2018  226.523,67  

totaal 49.600,00 281.152,53 50.600,00 

    

Lasten    

    

Interim voorganger 5.000,00 7.672,99  

Voorganger 37.000,00 35.711,19 44.000,00 

Sprekerskosten 7.500,00 6.944,28 4.200,00 

Secretariële kosten 4.000,00 2.036,10 3.000,00 

Pastoraat      600,00   613,46 700,00 

Diaconaat 1.000,00 710,00 1.000,00 

Liturgie 1.525,00 762,52 1.845,00 

Catechese   1.000,00   220,80 1.000,00 
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IEC Evangelisatie 500,00 500,00 500,00 

Diaconale projecten   2.000,00 2.432,62 2.000,00 

WG Visie & Toekomst 1.500,00 14,38 500,00 

WG Communicatie   2.060,00 

Telefoon 450,00 307,43 100,00 

Unie contributie 5.000,00 4.848,00 4.400,00 

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

    

Saldo 31-12-2018  201.128,76  

totaal lasten 84.325,00 281.152,53 82.555,00 

    

 
Gebouwen en Infra 

 

Baten Begroting 2018 Werkelijk 2018 Begroting 2019 

    

Bijdragen gemeenteleden 2.000,00 3.961,08 3.000,00 

Collecte gebouwen & infra 1.000,00 1.000,40 1.000,00 

Huur woonhuis 4.239,00 4.248,00 4.400,00 

Zalenverhuur   1.000,00 1.215,00 1.500,00 

V.B.S.G.  95,00  

Energiebelasting 2018  809,00  

UBS Bugelfonds  3.000,00  

Overschrijving uit reserve Groot 
Onderhoud 

 7.898,00  

Overschrijving uit reserve Oude Noorden  1.687,50  

Overschrijving gemeentekas 17.250,00 17.250,00 17.250,00 
 

   

Saldo 01-01-2018  1.976,17  

Totaal lasten 24.489,00 43.140,15 27.150,00 

    

Lasten    

    

Eneco 4.800,00  5.241,63 6.000,00 

Evides      180,00 143,49 180,00 

Donatus 1.000,00 982,82 1.080,00 

Waterschap      350,00     247,23 350,00 

Aansprakelijkheidsverzekering        80,00       67,23 70,00 

Instrumentenfonds 606,00     606,00 588,00 

Regulier onderhoud   9.000,00 2.434,62 3.500,00 

Feenstra CV ketels  7.898,00  

Gemeentelijke belastingen 2.100,00 1.732,36 2.000,00 

Oude Noorden  1.687,50  
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Reservering groot onderhoud  17.250,00  
 

   
 

   

Saldo 31-12-2018       4.849,27  

totaal lasten 18.116,00 43.140,15 13.768,00 

    

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

Onze voorganger br. Arjen Stellingwerf is inmiddels een jaar bij ons aan het werk. Hij maakt deel uit 

van het bestuur en heeft daar een adviserende functie. Br. Arjen Stellingwerf is voor 50% in dienst bij 

de gemeente. In de gemeentevergadering van november heeft de gemeente ingestemd om zijn 

dienstverband uit te breiden naar 70%. Op 1 juli heeft br. Arjan Treuren zijn werkzaamheden als 

interim voorganger bij ons beëindigd. 

Gebouwen en infra.  

Afgelopen jaar  hebben de werkzaamheden van de Commissie Beheer en Onderhoud voornamelijk in 

het teken gestaan van een nieuwe CV installatie. In juli zijn er 2 nieuwe ketels met thermostaat 

geplaatst in 'stookhok'. De nieuwe ketels zijn op afstand te regelen en dus moesten we ook zorgen 

voor een goed werkend WIFI in de kerk. Naast de verwarming hebben ook de reguliere 

werkzaamheden plaatsgevonden. Voor komend jaar staat op de onderhoudsplanning groot 

schilderwerk, kerk en woonhuis. 

 

De kascontrole is uitgevoerd door de brs. G. Barends en W.W. Huijgen. 


