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1. Baptistengemeente “de Bron” Almelo
Statutair vastgelegd d.d. 27 november 2014, De Baptistengemeente “de Bron” is een zelfstandig
kerkgenootschap en een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
en als zodanig erkent door het Nederlands recht.

1.1 Grondslag van de gemeente:
Artikel 2 van de statuten - De gemeente aanvaardt de Bijbel, zijnde het geïnspireerde en
gezaghebbende Woord van God, als haar grondslag voor geloof en levenswijze. Zij gelooft en belijdt in
het bijzonder dat:
a. God de Schepper is van hemel en aarde en de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis.
b. Door de zondeval het gehele menselijke geslacht voor God tot zonde is geworden; God Zijn Zoon,
de Heere Jezus Christus, in de wereld heeft gezonden om deze met Zichzelf te verzoenen door het
plaatsvervangend lijden en sterven van Zijn Zoon.
c. Wij alleen van de eeuwige dood gered kunnen worden door persoonlijk geloof in de Heere Jezus
Christus en door bekering tot God.
d. De Heere Jezus Christus uit de doden is opgestaan, ten hemel gevaren en zal wederkeren om de
zijnen tot zich te verzamelen en op te treden als rechtvaardige Rechter over deze wereld.
e. De gemeente van haar Heer de Heilige Geest heeft ontvangen; de gemeente de aan de Bijbel
ontleende bedieningen van ouderlingen en diakenen respecteert en uitvoert alsmede de instelling
van doop en Avondmaal.
f. Alle oprechte gelovigen geroepen zijn de Heere Jezus Christus te belijden, zich openlijk met de
gemeente te verenigen en te leven in navolging van Hem.
g. Erkennen van algemeen priesterschap.

1.2 Doel van de gemeente:
Artikel 3 van de statuten - de gemeente stelt zich ten doel samen een levende gemeente van Christus
te zijn. Dit betekent dat de gemeente SAMEN wil aanbidden, leven, groeien en getuigen.
Uitgewerkt betekent dat voorop staan:
a. Groeien in geloof, kennis van God en toerusting
b. Dienend leiderschap en duidelijke structuur
c. Saamhorigheid (omzien naar elkaar zowel pastoraal alsmede diaconaal)
d. Inspirerende erediensten
e. Gavengericht werken
f. Getuigen willen zijn (in samenwerking met andere gemeenten)
g. Hartstochtelijk geloofsleven
h. Biddende gemeente
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2. Bestuur, contact gegevens en fiscaalnr. van de gemeente
2.1 Fiscaalnummer
Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is per brief Belastingdienst d.d. 23 februari 2017 vastgesteld op:
8095.64.476.

2.2 Contactgegevens
Baptistengemeente “de Bron”
Adriaen Brouwerstraat 2
7606 AM te Almelo.
Tel.: 0546-816687
info@debron-almelo.nl
www.debron-almelo.nl

2.3 Bestuurssamenstelling Baptistengemeente “de Bron” Almelo
De kerkenraad van Baptistengemeente “de Bron” bestaat uit:
 Voorzitter
 Secretaris
 Penningmeester
 Ouderling Pastoraat
 Ouderling Gemeenteopbouw
 Ouderling Jeugdwerk
 Ouderling Toerusting
 Ouderling belast met bijzondere opdracht (deze taak wordt tot op heden niet ingevuld)

2.4 AVG
De baptisten gemeente heeft een privacy statement opgesteld, deze is bekend gemaakt en
toegelicht op de algemene ledenvergadering van 10-November-2018. Leden en vrienden van de
baptistengemeente wordt op verzoek een exemplaar toegestuurd.
“Privacystatement Baptistengemeente-deBron.docx”

4

Publicatie document Baptistengemeente “de Bron” Almelo 2020

3. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
In Christus, samen groeien. Betrokken op de wereld.
“Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel
uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten”.
Matth.22: 37 t/m 40
“Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot
mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest en leert
hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld”. Matth. 28:18 t/m 20

3.1 Onze visie:




De Bron waar je Jezus kunt vinden, waar je Hem kunt volgen en waar Hij verkondigd wordt.
De Bron waar wij God willen eren en waar wij onze naaste van harte lief hebben
De Bron waar Gods liefde centraal staat en waar een ieder een welkom thuis mag vinden

3.2 Onze missie:





Wij willen God voortdurend alle eer geven door onze levens volledig aan Hem toe te wijden.
Wij willen door onze omgeving herkend worden als het Lichaam van Christus
Wij willen gastvrij zijn t.o.v. buitenstaanders en een warm huisgezin zijn voor een ieder.
Wij willen dat wij als gemeente volledig geleid worden door de Heilige Geest.

3.3 Onze randvoorwaarden:






Wij leven naar Bijbelse normen
Wij verheerlijken God op enthousiaste wijze
Wij zorgen voor elkaar en dienen elkaar met onze gaven en talenten
Wij trekken door onze uitstraling buitenstaanders aan tot Jezus Christus
Wij zijn een missionaire gemeente ( Matth.28:18-20)

God wil met ieder van ons een levende relatie. Al biddend, luisterend, eer en lof gevend, gaven
ontvangend wil een ieder ook in die relatie met Hem leven.
In onze gemeente zijn de samenkomsten gericht op de eer van God en op het groeien in het
samen liefhebben van God. In onze gemeente zijn we gelovig gericht op Christus en eensgezind.
We betonen onze liefde doordat iedereen zijn steentje bijdraagt - ieder op en vanuit een eigen
plek: zo vormen we samen het lichaam van Christus.
Onze liefde is ook buiten de gemeente te zien; in onze stad en in onze wereld. Anderen zien dat
door onze diaconale en getuigende (christelijke) opstelling.

3.4 In de praktijk betekent dit:






Betrokkenheid kerkleden bij diensten. (Zowel praktisch als geestelijk bij voorbereiding en
uitvoering diensten.)
Geloof- en Bijbelkennis (persoonlijk en in groepen).
Pastoraat (door raadsleden en onderling).
Verwerking van de Bijbelse boodschap en het zich eigen maken ervan. (Dit toegespitst op de
diverse doelgroepen zoals kinderen, jeugd, ouderen en gemeente algemeen.)
Gebedsleven (persoonlijk en in groepen)
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Onderlinge betrokkenheid (op thema’s eenzaamheid en zelfredzaamheid).
Mensen er bij betrekken die er zelf niet bij betrokken willen of (uit zich zelf) kunnen zijn.
Verkondiging aan mensen buiten onze kerk.
Het kerkgebouw De Bron benutten we als ontmoetingsplek voor gemeenteleden en nietgemeenteleden.

Wij zijn ons bewust dat we alleen onder leiding van de Heilige Geest in staat zijn iets van deze
leefwijze zichtbaar te doen zijn. In de activiteiten als onderwijs, pastoraat en huiskringen komt
deze leefwijze naar voren. Het is onze overtuiging dat deze leefwijze maakt dat wij “leesbare
brieven van Christus zijn”, dat wij “de geur van Christus verspreiden” en dat wij “een lichtend licht
en een zoutend zout” zijn.
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4. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie
van Baptistengemeenten.
Zie http://www.baptisten.nl/dienstencentrum/documenten-en-media/arbeidsvoorwaardenvoorgangers.
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. De kosters ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato van verrichte
werkzaamheden dan wel aanwezigheid in de kerk.
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5. Verslag van de activiteiten van de gemeente
5.1 Financiële verantwoording
Balans: 2019

Beknopt financieel overzicht:

Ontvangsten

Begroting 2019 Werkelijk 2019
Begroting 2020
€ 121.260,00 € 113.560,00 € 125.290,00

Totaal kosten

€
€
€
€
€
€

Resultaat 2019

€

Financiele kosten
Kerkelijke kosten
Beheerkosten
Kosten voorganger
Overige kosten

13.040,00
11.760,00
28.355,00
61.050,00
7.055,00
121.260,00
-

€
€
€
€
€
€
€

10.744,00
9.573,00
27.321,00
59.982,00
6.247,00
113.867,00

€
€
€
€
€
€

8.950,00
11.700,00
36.650,00
61.650,00
6.605,00
125.555,00

-307,00 €

-265,00

5.2 Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Beknopt overzicht baten 2019:
De vrijwillige bijdragen (betreft inkomsten van leden en vrienden) en collecten. Deze zijn wat lager
begroot t.o.v. de begroting van 2019.

Toelichting op de lasten:
Doordat er sinds midden 2016 een predikant beroepen is zijn de lasten een stuk hoger. Al met al is
ook 2019 met een klein negatief resultaat afgesloten.
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Ter verduidelijking hieronder een korte weergave waar de hoofdposten uit bestaan.
 De kerkelijke kosten betreft kosten voor gastsprekers, drukkosten Jaarboekje en koerier, Buma
Stemra en kosten voor de diensten.
 Voorgangerskosten.
 De beheerskosten zijn o.a. onderhoudskosten t.b.v. het gebouw, energiekosten, onderhoud
aan de cv-installatie en brandblussers, gemeentelijke belastingen, telefoonabonnement, AEDonderhoud, reservering groot onderhoud, kostersvergoedingen en huishoudelijke onkosten.
 De post diverse kosten betreft: jeugd, bankkosten, raadskosten, portokosten, etc.

Onderhoud activiteiten in 2020
 Voor het jaar 2020 staat de vervanging van de verwarmingsketels gepland. Dit wordt een forse
uitgave die betaald zal worden uit de reserves. Ook wordt mogelijk onderhoud op het dak
gepleegd.
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