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Baptistengemeente Pernis
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: info@baptisten-pernis.nl
4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Baptistengemeente Pernis kent 9 functies en bestaat uit :
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinatoren voor de taakvelden:
- Diaconie
- Evangelisatie
- Pastoraat
- Liturgie
- Catechese
- Jeugd
5. Het beleidsplan van de Baptistengemeente Pernis
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Het beleidsplan van de gemeente is verwoord in de beleidsplannen van de taakvelden van de
gemeente, deze taakvelden zijn: diaconie, evangelisatie, pastoraat, liturgie en catechese. De nieuwe
kerntaak ‘jeugd’ is in ontwikkeling waarvan de beleidsplannen nog geformuleerd moet worden.
Beleidsplannen
1. Diaconie: 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.
In de praktijk betekent dit:
a) Het laten vervoeren van personen, die vallen onder de zorg van de gemeente, die niet in
staat zijn om zelfstandig naar de kerk, arts, ziekenhuis en dergelijke kunnen reizen.
b) Het financieel steunen van goede doelen: The Mall (Youth For Christ) - Ms. African Mercy
(Mercy Ships) - Diaconale werk van de gemeente.
c) Het ondersteunen, begeleiden en adviseren van leden c.q. vrienden van de
Baptistengemeente Pernis m.b.t. hulpvragen die van financiële, sociale, dan wel
juridische aard zijn.
d) Het in bijzondere gevallen op verzoek van een hulpvrager verlenen van hulp op het
gebied van hoognodige klussen die gedaan moeten worden in en rondom het huis, al dan
niet in samenwerking met andere kerken van Pernis.
e) Het op verzoek van de hulpvrager) verlenen van hulp op het gebied van
gezinsproblematiek (één oudergezinnen, ziekte in een gezin, echtscheiding, overlijden
partner, ongewenste zwangerschap, het ontbreken van oppas e.d.). Maar ook hulp aan
alleenstaande jongeren die op zichzelf wonen of gaan wonen. (betreft leden of vrienden
van de Baptistengemeente).
f) Het op verzoek van de hulpvrager verlenen van hulp op het gebied van bijv. hulp in de
huishouding zoals een boodschap doen, een klein klusje in huis doen zoals het
verwisselen van een lamp of bijv. het geven van hulp bij een verhuizing. (betreft leden of
vrienden van de Baptistengemeente vanaf 65 jaar).
2. Evangelisatie:
a) Het evangelisatiewerk verricht door de gemeente, geïnspireerd door de Heilige Geest, op
gang te brengen en te continueren.
b) Het beoogt activiteiten te ontwikkelen op grond waarvan de gemeente in staat gesteld
wordt haar getuigende opdracht in de gemeente uit te voeren.
c) Vanuit ons geloof in God dienstbaar zijn aan de mensen waardoor zij de liefde van God
via de gemeente ervaren en gegrepen worden.
d) Vanuit een warme en liefdevolle gemeente onze sociale relaties bereiken naar het
voorbeeld van Jezus Christus.
e) Zelf en ook in samenwerking met andere kerken, organisaties en individuele christenen
het evangelie in de praktijk op een aansprekelijke manier verkondigen, opdat zij die wij
willen bereiken, optimaal in aanraking komen met de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.
f) De zendingsopdracht kent grofweg de volgende verschillende lagen: (zoals in Hand. 1:8):
de plaats waar we werken (Pernis) - de invloedsfeer van de individuele leden (meer dan
Pernis) - de andere culturen. De eerste aandachtslaag ligt in Pernis.

3. Pastoraat:
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a) 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.
4. Liturgie:
a) Een geheel van zondagmorgendiensten met een homogeen en herkenbaar karakter en
een leidraad voor geestelijke opbouw, waarin mensen van verschillend spiritueel
pluimage inspiratie, bemoediging en vertroosting kunnen vinden. Daarnaast dient men
zich thuis te kunnen voelen, en ook niet gelovigen zich welkom te weten binnen een
klimaat dat geschikt is om geloof te doen ontkiemen.
Een actieve betrokkenheid van gemeenteleden en vrienden in de totstandkoming en
invulling van de liturgie d.m.v. de liturgiecommissie en kort cyclische deelname aan de
organisatie van bijzondere diensten en vieringen; versterking van het team voorbede.
b) Een geheel van diensten met aantrekkingskracht op en participatie van jongeren.
c) Beleid en coördinatie in de afspraken en het regelen van de muzikale begeleiding van de
samenzang.
d) Beleid en coördinatie in de werving op muzikaal gebied, begeleiding en inzet van
jong/nieuw talent.
e) Inventarisatie van specifieke behoeften door de liturgiecommissie onder leden en
vrienden m.b.t. de diensten.
f) Gebruik van talenten op het gebied van drama binnen de liturgie.
g) Een smaakvolle, harmonische inrichting van kerkzaal en liturgisch centrum.
5. Catechese:
a) Zij biedt namens de gemeente voor alle leeftijden, niveaus en behoeften een
onderwijsprogramma aan, gericht op ‘groeien in geloof’ en ‘het aanbrengen van
geloofswaarden’.
b) Heeft tot beleid het woord van de schrift te overwegen en te groeien aan het verhaal van
God en de mensen.
c) Heeft tot beleid de liefde voor het woord te ontwikkelen. Het betekent samen
overwegen en mediteren over je oorsprong en je bestemming en dat God tussen die
twee oer-grootheden een begaanbare weg wijst.
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/overons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/overons/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.
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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
8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
Na de gemeentevergadering van 2016 zijn we als bestuur aan het werk gegaan. De functies van
voorzitter en 3 kerntaken zijn niet ingevuld, dit betekend dat er relatief veel werk terecht komt op
een paar schouders. Het voorzitterschap op de bestuurvergaderingen hebben we bij toerbeurt op
ons genomen, maar een echt contactpersoon naar buiten toe ontbreekt op deze manier en dat is
zeker een handicap.
Onze interim-voorganger br. Arjan Treuren is het afgelopen jaar begonnen om ons als bestuur te
coachen over een andere structuur van het bestuurswerk, hiervoor zijn we dit jaar een aantal
avonden bij elkaar geweest.
Eén keer per maand was er een overleg met de werkgroepen Voorganger en Visie & Toekomst.
Samen met de kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk van Pernis
hebben we ons op een zaterdag in Dordrecht beziggehouden met de toekomst van de kerk.
Verder was het bestuur vertegenwoordigd bij het halfjaarlijks gezamenlijk moderamenoverleg van de
hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Pernis en ook bij de bijeenkomsten van de raden
van baptistengemeenten in de regio Rijnmond. Ook waren we aanwezig bij besprekingen van de
Gebiedscommissie Pernis waar we uitgenodigd waren voor een overleg.
Het mooie is dat we al dit werk met elkaar mogen doen, we zijn een fijn team. Samen willen we de
gemeente dienen in navolging van Christus.
Uw betrokkenheid en gebed worden ook het komende jaar zeer op prijs gesteld.
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9. Financiële verantwoording

Gemeentekas

Baten

Begroting 2016

Bijdragen gemeenteleden

Werkelijk 2016

Begroting 2017

40.000,00

51.992,44

40.000,00

Gemeente collecte

4.900,00

4.677,93

4.500,00

Collecte dankoffer

1.500,00

1.369,94

1.500,00

Collecte Unie

1.700.00

1.847,04

1.700,00

Diaconale projecten

2.000,00

2.203,99

2.000,00

Rente UBS

3.500,00

7.325,00

3.500,00

Saldo 01-01-2016

227.132,80

totaal

53.600,00

296.549,14

53.200,00

Interim voorganger

10.725,00

20.232,67

21.000,00

Voorganger

20.000,00

Lasten

Pastoraal werker

6.000,00

Stagiair

10.000,00
4.780,07

8.000,00

500,00

Sprekerskosten

7.500,00

6.882,58

7.500,00

Secretariële kosten

3.000,00

1.679,59

3.500,00

Pastoraat

750,00

536,68

750,00

Diaconaat

1.000,00

600,00

1.000,00

Liturgie

2.050,00

1.350,37

1.695,00

Catechese

1.000,00

759,87

1.000,00

500,00

500,00

500,00

2.000,00

2.203,99

2.000,00

Evangelisatie
Diaconale projecten
WG Visie & Toekomst

750,00

Telefoon

350,00

333,59

350,00

Unie contributie

5.600,00

5.525,28

5.500,00

Reservering G & I

17.250,00

17.250,00

17.250,00

Overschrijving G & I

5.600,00
Saldo 31-12-2016

228.314,45

totaal lasten

296.549,14

Gebouwen en Infra
Baten

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Begroting 2017

Bijdragen gemeenteleden

2.000,00

4.726,08

2.000,00

Collecte gebouwen & infra

1.200,00

838,41

1.000,00

Huur woonhuis

4.025,00

4.056,00

4.148,00
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Zalenverhuur

500,00

V.B.S.G.

1.850,00

1.000,00

50,00

Energiebelasting 2016

702,00

Overschrijving gemeentekas

17.250,00

Rente bank

5.600,00

17.250,00

126,63

Overschrijving gemeentekas

17.250,00

Instrumentenfonds orgel

3.500,00

Saldo 01-01-2016

1.321,19

totaal

40.020,31

Lasten
Eneco

5.000,00

4.051.64

4.500,00

Evides

170,00

130,62

150,00

1.010,00

1.008,02

860,00

350,00

238,58

350,00

80,00

67,23

80,00

Instrumentenfonds

650,00

648,00

678,00

Regulier onderhoud

9.000,00

11.921,87

5.000,00

Gemeentelijke belastingen

1.900,00

1.652.25

1.900,00

Donatus
Waterschap
Aansprakelijkheidsverzekering

Oude Noorden

1.687,50

Reservering groot onderhoud

17.250,00

Saldo 31-12-2016

1.364,60

totaal lasten

40.020,31

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Een toelichting op de nieuwe begroting die in punt 9 te zien is.
Gemeentekas
In 2016 hadden wij als gemeente een interim voorganger. Deze interim voorganger begeleidt ons in
het veranderingsproces. De werkgroep voorganger heeft de afgelopen maanden met 4 kandidaatvoorgangers die gereageerd hebben op de vacature, een gesprek gehad. Zij hebben 'voorwerk'
gedaan voor de beroepingscommissie. Met ingang 7 mei 2017 hebben we beroepingscommissie en
zij gaan 2 kandidaat-voorgangers uitnodigen voor een gesprek.
Gebouwen en infra.
Het regulier onderhoud heeft afgelopen jaar de begroting overschreden. Afgelopen jaar hebben we
een nieuw orgel gekocht. Op 9 oktober 2016 hebben we hier een gemeentevergadering over gehad
om te vragen aan de gemeente of zij akkoord gaat met een overschrijding van de begroting van
gebouwen & infra met meer dan 10%. De gemeente heeft met dit voorstel ingestemd. Het
instrumentenfonds heeft voor het nieuwe orgel ook een bijdrage gegeven.
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