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1: De gemeente draagt de naam ‘Baptisten Gemeente Noordbergum’. 
Vastgelegd in de statuten van 7 juni 2005 
De Baptistengemeente Noordbergum 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 (artikel 2): 
De enige basis van haar geloof is de Bijbel. Zij beschouwt de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. 

Zij gelooft dat de Bijbel haar oorsprong vindt in God en via door Hem uitgekozen mensen aan ons is 

doorgegeven. 

Zij gelooft daarom dat alleen de Bijbel met gezag van God spreekt. 

Zij gelooft daarom: 

- dat alle mensen zondaars zijn en daardoor onder het eeuwig oordeel van God vallen. 

- dat Jezus Christus de Zoon van God is, die als kind in deze wereld  geboren is om het verlorene te 

zoeken en te redden. 

- dat Jezus Christus, hoewel zonder zonden, gestorven is aan het kruis op Golgotha en na drie dagen 

lichamelijk uit de dood is opgestaan. 

- dat Jezus Christus zo alle zondeschuld op zich heeft genomen en zo de enige Weg geworden is 

waardoor mensen behouden kunnen worden. 

- dat mensen alleen door persoonlijk geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus voor altijd 

behouden kunnen worden. 

- dat mensen op persoonlijke belijdenis van hun geloof in Jezus Christus door onderdompeling gedoopt 

moeten worden en daardoor aan de  gemeente worden toegevoegd.  

- dat doop en Heilig Avondmaal door Jezus zijn ingesteld als een blijvende bediening in de gemeente 

totdat Hij komt. 

 
Doel van de gemeente: 
a. de leden van de gemeente op te bouwen in geloof, hoop en liefde en de hoop en verwachting van de 

komst van haar Heer en Zaligmaker Jezus Christus. 

b. om overeenkomstig de opdracht van de Heer (Matth.28:19) er naar vermogen aan mee te werken het 

Evangelie te verkondigen opdat mensen in Jezus gaan geloven, hen daarna te dopen en hen te leren 

leven overeenkomstig alles wat Jezus heeft geleerd. 

 
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 gemeente: 
0026.71.694 
 
 
3. Contactgegevens 
Postadres van de gemeente: Zevenhuisterweg 39, 9257 VH  Noardburgum 
Secretariaat:    Veldmansweg 30a, 9257 VS  Noardburgum 
Telefoonnummer:   0511-475326 
e-mailadres:   secretariaat@pleinkerk.nl 
RSIN nummer:   002671694  
KvK nummer:   76461483 
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4. Bestuurssamenstelling.  
De kerkenraad van Baptistengemeente Noordbergum bestaat uit: 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
5 overige raadsleden 
3 diakenen 
 
 
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen 
 
Hoofdlijnen beleidsplan 2021-2022 
 

- Uitvoering geven aan de doelen genoemd in art. 3 van de Statuten, mede op basis van de grondslag 
van de gemeente, hiervoor genoemd. 

- De middelen hiervoor zijn: 
a. Het houden van kerkdiensten, gebedsmomenten en evangelisatie activiteiten. 
b. Alle geoorloofde middelen die aan het doel bijdragen. 

- Na de bijzondere periode van de beperkingen door de Coronapandemie het contact met de leden 
en vrienden van de gemeente te hernieuwen c.q. te herstellen. 

- Het versterken van de organisatorische structuur van de werkgroepen en commissies evenals de 
(verschillende) clubs en verenigingen, met name aandacht voor het jeugd- jongerenwerk evenals 
de ontmoetingsmomenten van de ouderen. 

- Het samenwerken met de plaatselijke kerken intensiveren, maar ook met de regio-gemeenten na 
de samenvoeging van Unie en ABC gemeenten. 

- Het werken aan een kwaliteitsverbetering van de beeld/geluidstechniek, ook voor mogelijke 
‘online’ diensten. 

- De ondehoudswerkzaamheden van gebouwen en inventaris aanpakken door middel van een 
‘meerjaren onderhoudsplanning’(mjop) en zoeken naar energiebesparende mogelijkheden. 

- Blijven meewerken en/of ondersteunen van het zgn. zendingswerk wereldwijd. 
 
Baptistengemeente Noordbergum maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Beleidsplan zie 
Unie van Baptistengemeenten.  
 
 
6. Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van 
Baptistengemeenten.  
 
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. 
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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. 

 
 
8. Verslag van de activiteiten van de gemeente 
 
Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente. 
 

In 2020 hadden we als gemeente het 90-jarig bestaan als Baptistengemeente kunnen vieren. Op 2 maart 

1930 is de Vereniging: ‘Gemeente van Gedoopte Christenen’ koninklijk goedgekeurd, aldus een vermelding 

is de Nederlandse Staats Courant. Ook in datzelfde jaar heeft de gemeente zich aangesloten bij de Unie van 

Baptisten gemeenten in Nederland. En nog altijd is de gemeente lid van de Unie. Wat een jaar van vieren 

en gedenken had kunnen zijn, werd al snel een jaar van beperking en stoppen van de verschillende 

mogelijkheden om gemeente te zijn in de volle breedte. Door het uitbreken van de Corona (Covid-19) 

pandemie in maart 2020, konden er een tijdlang geen kerkdiensten en andere bijeenkomsten gehouden 

worden. Gelukkig was het mogelijk om de diensten middels beeld/geluid opnamen via internet door te 

geven. Vaak zonder kerkgangers en soms ook met een beperkt aantal. Zo kwam er een groot deel van het 

uitvoerende werk stil te liggen. 

Toch zijn er een aantal activiteiten geweest die we willen noemen: 

Op 5 januari was er de eerste dienst in het jaar met de viering van het H.A. met aansluitend het Nieuwjaars-

koffiemoment. 

In januari was er ook de week van gebed door de gezamenlijke kerken van Noardburgum. 

In februari kon er in de kerk een Sing-in samen met Trekzakensemble ‘Krekt Oars’ gehouden worden. 

Op Hemelvaartsdag ( 19 mei) werd vanwege de corona maatregelen de gezamenlijke dienst met de PKN in 

ons kerkgebouw opgenomen en was later te volgen via internet. 

In september werd er een openluchtdienst gehouden door de drie kerken met medewerking van Brassband 

Bernlef. Ook deze dienst kon nadien via internet bekeken worden. 

In oktober was er in een dienst (met beperkt aantal kerkgangers) aandacht voor het werk van 

‘Compassion’. Zangeres Jildou Bakker omlijstte deze informatie. 

Op zondag 22 november (eeuwigheidszondag) werden de overledenen van de gemeente herdacht. 

Vanwege de nog voortdurende coronacrisis werden de onderdelen van de gezamenlijke kerstnachtdienst - 

die gewoonlijk in MFC De Balstien wordt gehouden – nu vooraf op diverse locaties in het dorp opgenomen 

en daarna met liederen gespeeld door Brassband Bernlef en andere liederen tot een geheel samengevoegd 
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en op kerstavond middels het YouTube kanaal van onze gemeente beschikbaar gesteld. Het bleek later dat 

enkele honderden mensen dit hebben bekeken. 

Het ledenaantal van de gemeente nam in 2020 toe met 1 en bedroeg op 31 december 2020: 119 leden. 

Een volledig jaaroverzicht is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat. 
 
 
9. Financiële verantwoording 
 

 
 
 
 
10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting. 
De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijke 
kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: De predikanten en andere medewerkers verrichten 
hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
 
 

Baten en Lasten Baptisten Gemeente Noordbergum

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

2021 2020 2020 2019

Baten

Verhuur gebouwen 8.125€              8.054€               9.250€             3.636€           

Bijdragen gemeenteleden en vrienden 80.000€            83.483€             80.000€           73.476€         

Collecten gemeentewerk 8.000€              8.822€               7.000€             9.169€           

Overige bijdragen 7.080€              9.310€               4.830€             8.657€           

Overige baten (incl. rente) 1.150€              1.279€               1.000€             1.332€           

Totaal baten 104.355€          110.948€          102.080€         96.270€         

Lasten

    

Personeelskosten en sociale lasten 61.800€            58.447€             60.450€           60.309€         

 Kosten kerkdiensten, startweekend, sportweek 3.400€              1.023€               4.550€             3.696€           

Kosten gebouwen 19.275€            12.375€             17.025€           15.191€         

Overige bijdragen en contributies 6.000€               5.819€               6.300€              6.443€           

 Kosten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.400€              5.913€               7.040€             4.878€           

Overige kosten 3.550€              3.066€               4.200€             10.323€         

Toevoeging / onttrekking 3.530€              6.222€               630€                 3.899€           

Totaal lasten 102.955€          92.865€             100.195€         104.739€      

Resultaat (baten - lasten) 1.400€              18.083€             1.885€             -8.469€         


