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 Drie-enige 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 Drie-enige 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.
4.
5.

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: RSIN-nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)
RSIN-nummer: 824266055
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/overons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf http://baptisten.nl/images/overons/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
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de
Artikel 2
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/overons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf http://baptisten.nl/images/overons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

10: Financiële verantwoording

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.

