ANBI
1: De naam van de gemeente is: Baptistengemeente Appingedam
Vastgelegd in de statuten van 24 juni 2008
De Baptistengemeente Appingedam 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 gelooft dat de gehele Heilige Schrift, vanaf Genesis tot en met de Openbaring van Jezus
Christus, het onfeilbaar door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is, de enige regel voor haar
geloof en wandel,
 De gemeente gelooft dat God de schepper is van alle dingen en dat alles zijn bestaan heeft in Hem;
 De gemeente gelooft in de zondeval van onze voorouders Adam en Eva in het Paradijs;
 De gemeente gelooft in Jezus Christus als de beloofde Verlosser, de Zoon van God en de Zoon des
mensen;
 De gemeente gelooft in het plaats bekledend lijden en sterven van Christus, Zijn lichamelijke Opstanding
en Hemelvaart en Zijn zitten ter rechterhand Gods, met alle macht bekleed in de hemel en op de aarde;
 De gemeente gelooft in de Drieënige God, die drie ‘zijnswijzen’ heeft; Hij bestaat in de drie Personen,
wel van elkaar te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden;
 De gemeente gelooft in de Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die leeft en regeert in
eeuwigheid;
 De gemeente gelooft in de noodzakelijkheid van de wedergeboorte en de heiligmaking; dit betekent dat
elke gelovige zich moet afzonderen van de dingen die niet uit God zijn, en zich door Woord en Geest
moet laten vormen naar het beeld van Jezus Christus;
 De gemeente gelooft in de verwachting van de wederkomst van Christus en in de vereniging van alle
reeds ontslapen en nog levende gelovigen met Hem;
 De gemeente gelooft in het komende Koningschap van Christus hier op aarde;
 De gemeente gelooft in de opstanding,
1. ten eerste van de lichamen van de opgestane gelovigen tot de eeuwige zaligheid (Openb. 20:6);
2. ten tweede van de overige doden (Openb. 20:5) ten einde hun eindoordeel te vernemen voor de
grote witte troon (Openb. 20 : 11 - 15), of tot het eeuwig oordeel;
 De gemeente gelooft dat de verlossing welke er is in Christus geen erfelijke of sacramentele
aangelegenheid is;
 De gemeente gelooft dat alle oprecht gelovigen in de Here Jezus Christus geroepen zijn:
1. De Here Jezus Christus te belijden;
2. Zich te laten dopen op de belijdenis van hun geloof;
3. Zich openlijk met de gemeente, welke het Lichaam van Christus is en de tempel van de Heilige Geest
te verenigen;
4. Zich aan te sluiten bij een plaatselijke gemeente;
5. Zich te onderwerpen aan de ordeningen welke het Hoofd der Gemeente gegeven heeft;
 De gemeente gelooft dat de twee door de Here Jezus Christus gegeven instellingen, Doop en
Avondmaal, zijn voor allen die oprecht belijden het eigendom van Christus en leden van de gemeente te
zijn.
 De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring van God, zoals die in de Bijbel aan ons is
gegeven. Op grond daarvan belijdt ze dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, haar Fundament
en Hoofd is (1 Cor. 3:10 en Efe. 1:22)

2: Doel van de gemeente:
Overeenkomstig de opdracht en het grote gebod van de Here Jezus Christus en de opdrachten in het
Nieuwe Testament, is het doel van de gemeente mensen te bereiken:
1.
2.
3
3.
3.

Zodat ze een relatie met Jezus Christus beginnen;
Hem liefhebben en zich aansluiten bij Gods gezin, de gemeente;
Dienstbaar zijn aan allen, in het bijzonder aan de geloofsgenoten;
Groeien in levensheiliging waardoor ze meer op Jezus Christus gaan lijken;
Leven overeenkomstig Gods plan voor hen persoonlijk, de gemeente en de wereld.

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.
3: Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)
De Belastingdienst zal de Baptistengemeente Appingedam een fiscaal nummer toekennen.
4: Contactgegevens
Baptistengemeente Appingedam
Scharreweersterweg 80
9902 CK Appingedam
Telefoonnummer:0596-682700
E-mailadres: info@baptisten-appingedam.nl
5: Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente Appingedam bestaat uit
Voorzitter
Secretaris
3 overige raadsleden
De voorganger van de gemeente is als adviseur aangesloten bij de raad der Gemeente.
6: Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Onze gemeente is er om mensen te bereiken, zodat ze een relatie met Jezus Christus beginnen, Hem
liefhebben en zich aansluiten bij Gods gezin, waar ze zorgen voor anderen en groeien in hun geloof,
waardoor ze op Jezus Christus gaan lijken en hun plek ontdekken in Gods plan.
Baptistengemeente Appingedam 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
7: 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.

8: 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
9: Jaarverslag van de raad 2014
Het jaar 2014 was een jaar van veranderingen in de raad wat bezetting betreft en een jaar dat we
begonnen zijn om uit te zoeken hoe we verder willen als een gezonde gemeente (financieel en geestelijk)
waarbij we onze visie, die we als gemeente hebben, wel waar kunnen maken. Soms gaat dat niet zo snel als
dat we willen maar het is wel iets waar we naar toe moeten om een goede basis te bieden voor
ongelovigen die we als gemeente willen bereiken.
Op 19 januari werd een extra gemeentevergadering gehouden met betrekking op de begroting voor 2014.
Het lukte de raad niet om een goed sluitende begroting te presenteren in de najaarsvergadering van 2013
en zag zich genoodzaakt de begroting later in stemming te brengen, na overleg met de gemeente. De
gemeente neemt de nu voorgelegde begroting aan.
Naar aanleiding van het (weer) niet kunnen presenteren van een sluitende begroting zijn er eind vorig jaar
mensen benadert voor de denktank die, aan de hand van de door de gemeenteleden aangegeven
voorstellen, verschillende scenario's zullen uitwerken met het oog op een verantwoord financieel beleid
wat ook in overeenstemming moet zijn met de visie die wij als gemeente voor ogen hebben. De bedoeling
was om dat in het najaar te presenteren. Dat is helaas niet gelukt maar aan het eind van het jaar waren er
wel scenario's door de denktank uitgewerkt en aan de raad gepresenteerd. Het TGO heeft deze plannen op
een heldere manier in een presentatie voor de gemeente kunnen omzetten. Begin 2015 worden de
scenario's aan de gemeente gepresenteerd die zich daarover dan kan uitspreken.

Op 19 maart hebben we als gemeente onze voorjaarsvergadering gehouden waarin de verschillende
jaarverslagen behandeld werden en ook het financiële jaarverslag over 2013 werd gepresenteerd. Het jaar
2013 werd met een klein positief resultaat afgesloten.
Op 19 november was de najaarsvergadering waarin de begroting voor 2015 werd gepresenteerd. Tevens
kwam daar weer het onderwerp “Vrouw in het ambt” op de agenda. Dit thema loopt al jaren en er is al veel
studie over gegeven. Besloten wordt om daar als gemeente binnenkort een besluit over te nemen.
De raad heeft in het voorjaar diverse potentiële oudsten bezocht die, na een verzoek tot voordragen van
oudsten aan de gemeente, naar voren waren gekomen. Helaas wilde niemand van de benaderden oudste
worden, ieder had daarvoor zo zijn eigen, vaak begrijpelijke, redenen. Dit houdt wel in dat het
oudstenteam in de loop van het jaar niet op sterkte is.
Voor het taakveld gemeenteleven en onderwijs zijn nog weer nieuwe oudsten nodig en hier zal aan het
begin van 2015 de gemeente voor opgeroepen om namen aan te leveren voor kandidaten zodat de raad
weer op sterkte gebracht kan worden. Om beter zicht te krijgen en beter te kunnen overleggen worden er
nu ook leden van taakvelden uitgenodigd bij de raadsvergaderingen.
We zijn zeer verheugd dat we ook dit jaar weer meerdere mensen mochten dopen en we meerdere
doopdiensten gehouden. Helaas hebben ook een aantal leden, om verschillende redenen, onze gemeente
verlaten. Soms zijn de redenen van verlaten logisch als het gaat om verhuizen en dergelijke maar we vinden
et wel jammer dat sommige leden het op een of andere manier niet meer kunnen vinden in onze gemeente
en daarom de gemeente verlaten.
Als raad hebben we het natuurlijk vaak er over hoe wij als raad de gemeente kunnen dan wel moeten
leiden. Wat zegt de Bijbel daarover. Hoe kunnen wij de gemeente over bepaalde zaken zo informeren dat
de leden zich een oordeel kunnen vormen op wat de Bijbel daarover zegt. Ook bij het leiding geven aan de
taakvelden en het omgaan met problemen van de gemeente en gemeenteleden willen we ons altijd
baseren op wat de Bijbel zegt. Maar ook daar zoeken we wat de Bijbel ons daarover leert.
We moeten bidden dat we als gemeente standvastig zullen blijven staan voor Gods woord en dat we ook
samen Gods gemeente mogen laten groeien. Niet alleen voor de huidige leden maar vooral voor degenen
die God nu nog niet in hun leven hebben als leidraad voor hun alledaags bestaan.In 2 Timoteüs 4 lezen we
dat deze taak ook voor ons niet eenvoudig zal zijn maar ook dat we moeten volhouden, wat toen al voor
Timoteüs gold, geldt nu voor ons.
2 Timoteüs 4: 1-5 (BGT)
Maak Gods boodschap bekend. Het maakt niet uit of mensen er graag naar willen luisteren of niet.
Je moet mensen die iets slechts gedaan hebben,, streng toespreken en straffen. Maar je moet
mensen ook nieuw moed geven met je uitleg. Doe dat met veel geduld. Dat is wat ik van je vraag
Timoteüs. En God en Jezus Christus weten dat. Jezus Christus zal komen als hemelse koning. Dan zal
hij rechtspreken over iedereen,over de levenden en de doden. De tijd komt dat mensen zich zullen
verzetten tegen de juiste uitleg van het geloof. Ze zullen de leraren zoeken die passen bij hun eigen
ideeën, en die zeggen wat ze graag horen. De mensen zullen niet meer naar de waarheid luisteren,
maar naar verzonnen verhalen. Maar, Timoteüs, jij moet altijd helder blijven nadenken. Je moet niet
bang zijn om te lijden. Doe je werk als boodschapper van het goede nieuws. En voer die taak goed
uit.

10: Financiële verantwoording
Baten
Bijdragen leden/vrienden
Opbrengst Collecten
Overige Inkomsten
Rente
Totaal Baten
Lasten
Taakveld Gemeenteleven
Taakveld Onderwijs
Taakveld Zorg
Taakveld Kinder-en jeugdwerk
Taakveld Bestuur

Begroting 2014
104322
20910
7290
875
133397

Werkelijk 2014
96207
16942
6180
377
119706

Begroting 2015
101005
20375
3500
750
125630

3025
1500
2650
2500
129655

2508
582
715
2187
120389

3000
1300
2650
2935
129868

totaal lasten 139330

126381

139753

-6675

-14123

Resultaat -5933

11: Voorgenomen bestedingen verantwoord in de begroting.
Grondslag voor de bestedingen binnen de verschillende taakvelden zijn afgestemd op de visie en het
beleid van de gemeente.
Ieder taakveld draagt verantwoordelijkheid voor de bestedingen binnen zijn taakveld, mede aan de hand
van de ingediende en goedgekeurde begroting.

