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:
Secretariaat:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
RSIN nummer:

Zevenhuisterweg 39, 9257 VH Noardburgum
Veldmansweg 30a, 9257 VS Noardburgum
0511-475326
secretariaat@pleinkerk.nl
002671694

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

De Baptistengemeente Noordbergum stelt zich in de beleidsperiode 2015-2019 een intensivering
van haar missionaire opdracht ten doel. Als uitwerking van de missie en meer concreet de visie op
het gebied van zending (zie betreffende beleidsdocumenten) streeft de gemeente na haar
zendingsopdracht zowel plaatselijk (a) als grensoverschrijdend (b) handen en voeten te geven.
Plaatselijk (a) door in lokaal verband samen te werken met de andere kerken (o.a. een
gezamenlijke kerstnachtdienst) als ook door concrete activiteiten voor schoolkinderen op te
zetten, uiteraard in samenwerking met de betreffende schoolleiding. Ook wordt (jaarlijks) een
sportweek voor deze (en andere) kinderen georganiseerd.
In gemeentelijk verband worden, eveneens in samenwerking met een aantal andere
kerkgenootschappen, activiteiten georganiseerd voor de bewoners van het AZC in Burgum. Niet
alleen speciale (kerst- en paas)diensten, maar ook 2-wekelijkse koffie- en contactochtenden.
Middels het Europese netwerk van baptisten gemeenten kent onze gemeente een partnership
met een baptisten gemeente in Roemenië. De plaatselijke gemeente in Calimanesti doet veel
sociaal-pastoraal werk onder de zigeuners aldaar. Wij ondersteunen deze gemeente met een
geldbedrag zodat zij hun werk kunnen (blijven) doen.
Verder wordt Ieder jaar met enthousiaste medewerking van jongelui van onze gemeente (en die
van Kollumerzwaag) een sport- en spelweek voor de plaatselijke (zigeuner)jeugd georganiseerd,
waaraan veel kinderen deelnemen en waarnaar ze ieder jaar weer reikhalzend uitkijken. In 2015 is
voor het eerst ook een kledingactie op touw gezet.
Zowel pastoraal als materieel is er de komende jaren voor deze kleine gemeente nog heel veel
werk te verzetten, werk dat wij vanuit onze gemeente, als uitdrukking van onze betrokkenheid en
als uitwerking van onze visie op dit gebied, van harte willen ondersteunen. Donaties van onze
gemeenteleden (en vrienden van onze gemeente) worden door de penningmeester van de
gemeente naar Roemenië overgemaakt.
Baptistengemeente Noordbergum maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het
beleidsplan van de Unie 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 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.
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.

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
Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente.

Zien we om ons heen in de wereld, hoe onrustig en onveilig het is op veel plaatsen voor
christenen. We mogen dubbel dankbaar zijn voor de manier waarop wij zondags en door de week
samen mogen komen om Jezus Christus onze Heiland en Heer te belijden. We kunnen nog zoeken
naar wegen en mogelijkheden om anderen daar ook deelgenoot van te maken. En we verlangen
ernaar dat zij die er iets van vernemen, zodanig door Gods Geest aangeraakt worden, dat zij ook
tot die belijdenis komen.
Vanuit het bestuur merken we dat velen zich inzetten, elk op z’n eigen wijze en bezig met de
specifieke taak en/of opdracht. Ook daar mogen we dankbaar voor zijn.
Als verlengstuk van de RvO, is het Pastorale Team mooi bezig om aandacht te geven waar dat
nodig is. In de loop van het jaar zijn de leden van de RvO begonnen met het bezoeken van in het
bijzonder de jonge gezinnen. Na de gehouden heidedagen van het bestuur is er meer aandacht
voor het Missionaire werk van de gemeente. Dit heeft er in geresulteerd dat de Evangelisatie
Commissie onderdeel is gaan uitmaken van de ‘Missionaire Werkgroep’.
Organisatorisch veranderde er nog meer. Door de afgevaardigden werd aan de voor- en najaars
AV van de Unie deelgenomen. Ook werden de informatie bijeenkomsten van de Unie bezocht.
Met de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ in De Open Deur, deelt het bestuur zoveel mogelijk de
besproken onderwerpen. Ook is er in de loop van het jaar begonnen met een artikelen serie
‘Rondom de Pleinkerk’ in de dorpskrant Heidepraet.
We hebben samen mooie dingen mogen doen en er is zowel in ledental, als ook stoffelijk gezien
een afname waar te nemen.
Een volledig jaaroverzicht is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.
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9. Financiële verantwoording
Door de coronacrisis zijn we als gemeente nog niet bij elkaar geweest en heeft de gemeente de jaarrekening
over 2019 en de aangepaste begroting over 2020 nog niet kunnen beoordelen en goedkeuren.
Baten en Lasten Baptistengemeente Noordbergum
Begroting

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2020

2019

2019

2018

Baten

€
Bijdragen gemeenteleden en vrienden
€
Collecten gemeentewerk
€
Overige bijdragen
€
Overige baten (incl. rente)
€
Totaal baten €
Verhuur gebouwen

9.250
80.000
7.000
4.830
1.000
102.080

€
€
€
€
€
€

3.636
73.476
9.169
8.657
957
95.895

€
€
€
€
€
€

6.175
69.250
8.500
10.880
1.105
95.910

€
€
€
€
€
€

7.007
77.092
9.214
20.422
1.074
114.809

60.450
4.550
17.025
6.300
7.040
4.200
630
100.195

€
€
€
€
€
€
€
€

60.309
3.696
15.191
6.443
4.878
10.322
3.525
104.364

€
€
€
€
€
€
€
€

62.800
4.300
13.790
6.950
5.640
8.165
3.350
104.995

€
€
€
€
€
€
€
€

67.776
4.833
12.308
7.970
5.925
17.262
4.184
120.258

-9.085 €

-5.449

Lasten

€
€
Kosten gebouwen
€
Overige bijdragen en contributies
€
Kosten beheer en administratie, bankkosten en rente
€
Overige kosten
€
Toevoeging / onttrekking
€
Totaal lasten €
Personeelskosten en sociale lasten

Kosten kerkdiensten, startweekend, sportweek

Resultaat (baten - lasten) €

1.885 €

-8.469 €

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.
Vanaf 1 juli 2017 is er weer een voorganger in dienst genomen.
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