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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/ABC (Baptisten en CAMA gemeenten) 
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/ABC (Baptisten en CAMA gemeenten) heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI 
gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie/ABC 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 
 
4. Bestuurssamenstelling.  
De kerkenraad van Baptistengemeente Noordbergum bestaat uit: 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
5 overige raadsleden 
3 diakenen 
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5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen 

 
Hoofdlijnen beleidsplan 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: 
1. Het houden van kerkdiensten, gebedsmomenten en evangelisatie activiteiten 
2. Alle geoorloofde middelen die aan het doel bijdragen.  

 
- Na de bijzonder periode van de beperkingen door de coronapandemie het contact met de 

leden en vrienden van de gemeente te hernieuwen c.q. herstellen.  
 

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

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

- De onderhoudswerkzaamheden van gebouwen en inventaris aanpakken door middel van een 
meer jarenonderhoudsplanning (MJOP) en zoeken naar energiebesparende mogelijkheden.  
 

- Blijven meewerken en/of ondersteunen van het zgn. zendingswerk wereldwijd.  
 
Baptistengemeente Noordbergum maakt deel uit van de Unie/ABC gemeenten. De link naar het beleidsplan 
van de Unie/ABC is: https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf 
 
6. Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie/ABC 
gemeenten. Zie https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Salarisbrief_2021_Unie.pdf 
 
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. 

 
 
 

https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Salarisbrief_2021_Unie.pdf
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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: 
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf 
https://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 
Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag 2021 van de gemeente. 
 

Het jaar 2021 zou het jaar van ‘vrijheid’ worden, maar helaas is dit maar deels waarheid 
geworden. Corona oftewel COVID-19 bleef de wereld teisteren en we bleven gebukt gaan onder 
de beperkingen opgesteld door RIVM en Rijksoverheid. Het gevolg van Corona is, dat er veel 
activiteiten beperkt of helemaal niet opgestart werden en dat heeft impact gehad op iedereen.  
 
Met vallen en opstaan hebben wij als bestuur geprobeerd alles gaande te houden in de gemeente, 
maar vaak betekende dit weer uitstellen tot …….. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is pas 
in het najaar gehouden in plaats van in het voorjaar! 
 
De verkiezingen konden gewoond doorgaan en wij zijn blij en dankbaar dat er weer aanvulling was 
voor de Pastorale Teams. Deze teams zijn van onschatbare waarde, omdat zij ‘horen en voelen’ 
wat er bij onze leden en vrienden leeft. Ook kon de vacature bij de Raad van Oudsten worden 
ingevuld. Daarnaast zijn er een aantal zusters en broeders die herkozen zijn voor een 2e periode.  
 
Gelukkig konden we in de zomerperiode weer als gemeente bij elkaar komen zonder beperkingen, 
maar in de herfst was Corona er weer en dat heeft er zelfs toe geleid dat de diensten van de 
Kerstdagen niet ‘live’ gehouden konden worden. Dit tot grote teleurstelling van betrokkenen zoals 
Pebbles, maar ook van het bestuur en de voorganger. Gelukkig was er wel de mogelijkheid om de 
diensten op te nemen en uit te zenden via ons YouTube kanaal. We mogen hopen en bidden dat 
we dit niet weer meemaken in 2022. 
 
Een volledig jaaroverzicht is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf
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9. Financiële verantwoording 
 
 

Baten en Lasten Baptisten Gemeente Noordbergum   

    

  Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

  2022 2021 2020 

        

Baten       

        

Verhuur gebouwen  €             8.450   €            7.800   €        8.054  

Bijdragen gemeenteleden en vrienden  €          71.625   €          80.717   €      81.143  

Collecten gemeentewerk  €          11.000   €            7.537   €        8.822  

Overige bijdragen   €             2.500   €            8.756   €        9.310  

 Overige baten (incl. rente)   €                     -   €               731   €        3.619  

Totaal baten   €          93.575   €       105.541   €   110.948  

        

Lasten       

              

 Personeelskosten en sociale lasten    €          61.000   €          60.590   €      58.447  

 Kosten kerkdiensten, startweekend, sportweek  €             2.700   €            1.356   €           973  

 Kosten gebouwen    €           42.855   €           11.428   €       12.375  

 Overige bijdragen en contributies    €              4.050   €             4.427   €         5.819  

 Kosten beheer en administratie, bankkosten en rente  €             5.200   €            6.590   €        5.891  

 Overige kosten    €             5.500   €            8.768   €        3.116  

 Toevoeging / onttrekking   €         -12.650   €            1.378   €        6.244  

Totaal lasten   €        108.655   €          94.537   €      92.865  

        

Resultaat (baten - lasten)  €         -15.080   €          11.004   €      18.083  

 
 
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. 
Op 1 juli 2017 hebben we weer een voorganger in dienst genomen. 
  
 
 


