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054664415
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Algemeen (ttervolg)

Doelstelling

bijlage 1, blz. 1 onder A-statuten

Deze kon overgenomen

worden uit de eigen
herhorde ofstatuut
(ols bedoeld in artihel z

boekzBVl),

Hoofdlif nen beleidsplan
Geef hier ontwoord op onderstaandevragen ofvul na delaotstevroag over hetbeleidsplon de url in naor hetbeleidsplon. ln ditbeleídsplon moet minímaol

ontwoord gegeven worden op de in ditformulier gestelde vragen over hetbeletdsplan. Een herkgenootschap d0t onder een groepsbeschikking volt mag
verwijzen noar een beleidsplanvan de groep.

Welkewerkzaam-

bijlage 1, blz. 1 onder A-praktische uitvoering

heden verricht het
kerkgenootschap?

Wanneerworden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de

doelstelling?

Hoe krijgt het

kerkgenootschap
inkomsten?

:Zie bijlage 1, blz.

1 onder B-de wijze van verwerving van gelden.
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Staat van baten en lasten
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t.l

Jaartal van deze Staat van baten en lasten
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Vul het verslogjoar in. Als u daarna v erdergaat verschijnen
automatisch de iaortallen
Als een rubrieh
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oven de holommen.
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Rekening

Rekening(*)
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hon€0 worden ingevuld-
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(***)
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Opbrensten uit bezittingen

Begroting
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Bijdragen kerkleden

Lasten
Bestedi ngen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkd iensten, catechese
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en overig pastoraal werk
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Beleidsplan Baptisten Gemeente Ytoomshoop

biilage 1,,blz.'1.

A.

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden
Statuten
De gemeente is een kerkgenootschap (at. 1 lid 2).
1.
2.
De Gemeente heeft als grondslag: Jezus Christus, de Zoon van God, dre gekr:isigd is,
gestorven en opgestaan uit de doden, tot een verzoening voor de zonden det gehele wereld.

3.

1.

Zli aanvaardt als richtsnoer vooÍ geloof en leven de Bijbel als het enig betrouwbaar geturgerus
aangaande Gods openbanng (att. 2).
De gemeente erkent en aanvaatdt als haar opdracht van Chtisruswege:
a. overal het evangelie vanJezus Christus te verkondigen;
b. hen, die de HereJezus aanvaatdt hebben als hun persoonlijke Verlosset, Za@aker en
I{eet op belijdenis van hun geloof doot onderdompeling te dopen in de naam van de
Vader, deZoon en de Heilige Geest;
c. de leden, die aan haar ztjr toeveÍtrou§/d, te leten onderhouden alles wat de F{eteJezus
bevolen heeft. (art. 3).
De gemeente voeÍt haar opdracht uit met de voigende middelen:
de prediking van het er,-angelie van Jezus Christus ovetal en altijd waat zich de

^.
b.

gelegenheid voordoet;
ondedinge samenkomsten, bidstonden, jeugdwerk en bemoediging om te blijven
volhouden in de v,eg van de Here (art. 4)

Ptaktische uitvoering
1. Het houden r.an twee diensten op de zondag en op feestdagen.
2. Het houden varl een bidstond op de zaterdagavond.
3. Het houden van bijbelstudiebijeenkomsten voor verschillende doelgtoepen.
4. Her organisererr varl zondagschoolurerk en het jeugdwerk in clubs en jeugdgroepen.
5. Het organiseren vaÍl bijeenkomsten voor vetschillende doelgtoepen zoals bijvoorbeeld
zusterhulp, broederkring, 55*-groep, jonge gemeente.
6. Het instellen van een evangelisatiecommissie t b.v. het evangelisatiewerk.
I . Het instellen van een zendingswerkgroep ter bevordering van het zendingswerk en het inzameien
van gelden daarvoor.
-{1 deze bijeenkomsten z1jt

dl. rrrl

toeganke§k voor leden en niet-leden.

B.

De wifze van veíu/erving van gelden
Statuten
De gemeente ofltvangt haar middelen uit:

a.
b.
c.

bijdragen van de leden der gemeente;
kollekten;
erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten (art. 7)

Praktische uitvoering

a. Van elk lid wordt verwacht dathli/zi) een (vrijwillige) bijdrage betaait.
b. In de diensten zullen kollekten wotden gehouden met de volgende bestemming:
1.
1. kollekte in de morgendienst: voor het instandhouden vao de gemeente;
2.
2" kollekte in de morgendienst: voor door de raad middels een kollektetooster

3.
4.
5.
6.

aan te

wijzen goede doelen buiten de gemeente en voot commissies binnen de gemeente.
Ingaande 1-1-2008 dienen de goede doelen buiten de gemeente te beschikken over
een ÀNBl-m.rÍruneÍ;
1" kollekte in de avonddienst voor het instandhouden van de gemeente;
2" kollekte in de avonddierist: voor diverse door de gemeente te organiseren
gemeentelij ke activiteiten
In overige diensten: door de ra,adte bepalen midCels een kollekterooster;
In de r..akantiemaanden zullen de leden middels een persoonlijke enveloppe worden
verzocht een bedrag te betalen voor de vakantiekollekte.

Beleidsplan Baptisten Gemeente Yroomshoop

C.

biilage

l,blz.2

Beheer van de inkomsten en het verÍnogen van de g€meente

Praktische uitvoering
1. Het beheer van de inkomsten en het vermogerr vindt plaats doot de raad der gemeente.
2. De raad der gemeent e zal daarblj gebruik maken van de adviezen en aanbevelingen van de
penningmeester.
,uuà der gemeente dient aan de gemeente op de gebruikelijke gemeentevergaderingen
verant\!-ooïding af te leggen.
Daartoe za1 iaadijks a"". a. penningmeesteÍ een hnancieel jaarverslag rvorden opgesteld,

3. b"
1.

inhoudende:

de balans per einde van het kalende{aar, weergevende de bezittingen, schulden en het
eigeo vernogeo van de gemeente;
b. het overzicht van de baten en lasten van het afgelopet jaar;
c. de begtoting voor het nieuwe jaar.
Voot de uitga.ren voor ieugd- en clubwer§ de evangelisatiecommissie, de commissie van beheet

a.

5.

en de overige uitgaven zal eetreglement voor ui.qaven wotden opgesteld.

D. BestediÍrgvan

de inkomsten
Prak-tisch
De inkomsten van de gemeente zullen als volgt worden besteed:
1. FIet aan de door de gemeente beroepen voorganger betalen van een passend salads en
bijbehorende kostenvergoedingen.
2. Het betalen van vergoedingen aan gastsprekers bii aËrezfuheid van de eigen voorgangef'
3. Het betalen van kosien veóonden aan het door de gemeente in eigendom behorende

4.
5.
6.
1.
8.

kerkgebourv.
FIet Éetalen van kosten voor jeugd- en clubwetk volgens het reglement voor uitgaven.
Het beschikbaar stellen van een budget voor de evangelisatiecommissie.
Het uitgeven van het gemeenteblad " De Gemeeritestem"'
Het betalen van overige uitgaven volgens het reglement vooÍ uitgaven.
Het beschikbaat stellen van rrriddelen rroof de commissie van beheer voot
(vervangings)investeringen in het kerkgebouw almede \roor het uitvoeren van gtoot ondethoud
aan het ketkgebouw.

9.

FIet vormen vafl teserves ten behoeve van:
de commissie van beheer;
^.
het gerneentelijk noodfonds t.b.v. in hnanciële nood verketende leden en met de
b.
gemeente opfekkende broeders en zusteÍs;
specif,eke investeringen (trv. beamer)
c.
oo.rig. door de gemeente te bepalen doeleinden, passende binnen de doelstelling van
d.
de gemeente.

e.

vermogen dat redelijkerwiis nodig is voor de continuïteit en instandhouding van de
gemeente.

I{et vermogen van de gemeeflte kan bestaan uit:
1. Het aan de gemeente in eigendom toebehotende kerkgebouw'
2. Geldmiddelen nodig en geÍeserveerd vooÍ de hien oor genoemde doeleinden.
Àldus vastgesteld door de taad der gemeente tnhaat vergadering d.d. 6 septembet 2007

Jaarkroniek Baptistengemeente Vroomshoop 2021
Datrrm
3 ian.
10 ian.
17 jan.

Tiidstin

24ian.

uur
uur
uur

31 ian.
7 feb.

14Íeb.

9-30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

uur
uur

uqr

uur
19 feb. '10.30 uur
21 Íeb. 9.30 uur
28 feb. 9.30 uur
7 mrt. 9.30 uur
14 mrt. 9.30 uur
21 mrl. 9.30 uur
28 mrt. 9.30 uur
2 agÍ. '19.00 uur
4 apr. 9.30 uur
apr. 10.30 uur
11 apr. 9.30 uur
13 apr. 10.30 uur
14.00 uur
18 apr. 9.30 uur
25 apr. 9.30 uur
2 mei. 9i_0_Cur _ _
'Í9,00 uur
I mei. 9.30 uur
19.00 uur
13 mei. 11.00 uur
16 mei. 9.30 uur
19.00 uur
23 mei, 9.30 uur
19-O0 uur
30 mei. 9.30 uur
19.00 uur
6 jgq, 9.30 uur

I

19 O0 urrr

11 iun. 14.00 uur
13 iun. 9-3O uur
19.00 uur
20 iun. gqq_qul_
19.00 uur
2V iun. 9-30 uur
16.00 uur

liizonderheden
Online dienst
0nline dienst
Online dienst
Online dienst
Online dienst
Online dienst
Online dienst
Dankdienst +
Online dienst
Online dienst
Online dienst
Online dienst

via
via
via
via
via
via
via

Youïube + HA

Bijlage 2
Datum Tiidstio
4 iul. 9.30 uur
19.00 uur

YouTube

YouTube

11 iul. 9.30 uur

YouTube
YouTube

1

YouTube + HA
YouTube

19.00 uur
8

Biizonderheden
Afscheid oudste kinderen zo.school

HeliSAySndrngel
Zang- en muziekavond

jul. 9.30 uur
19.00 uur

25 jul. 9.30 uur

19.00 uur
via YouTube
YouTube + ODdraoen
via Youïube + HA
via YouTube

Goede Vriidaq + Heiliq Avondmaal
Pasen + Opdraqen
Dankdienst + begrafenis_
Dankdienst + beglafe!§
Dankdienst + begrafenlq
Johannes de Heer dienst

Heiliq Avondmaal
Opdragen
Hemelvaartsdaq

Pinksteren
Kom & Zie
Zondao Vervolode Kerk
Jeuqddienst openlucht
Heilio Avondmaal
Dankdienst + beqrafenis
Zang- en muziekavond
Ruildienst

Kom & Zie openlucht

NB: ln de maanden januai Um april
en vanaf 28 novemberUm december
geen avonddiensten i.v.m. coronamaatregelen.

1 aug- 9.30 uur

19.00 uur
8 aug. 9.30 uur
19.00 uur
15 auq. 9.30 uur
19.00 uur
22 aus. 9.30 uur
16.00 uur
29 auq. 9.30 uur
19.00 uur
3 sep. 18.15 uur
5 sep. 9.30 uur
19.00 uur
12 sep. 9.30 uur
1 9.00 uur
1 I sep, 9.30 uur
15.00 uur
26 sep. 9.30 uur
19.00 uur
3 okt. 9.30 uur
'19.00 uur
10 okt. 9.30 uur
19.00 uur
1 7 okt. 9.30 uur
19.00 uur
24 okt. 9.30 uur
19.00 uur
31 okt. 9.30 uur

--ïffi 1&A9.snr9.30 uur
19.00 uur
14 nov. 9.30 uur
19.00 uur
Í5 nov. 10.30 uur
21 nov. 9.30 uur
19.00 uur
28 nov. 9.30 uur
5 dec. 9.30 uur
12 dec. 9.30 uur
19 dec. 9.30 uur
14.00 uur
24 dec. 21.00 uur
25 dec. 9.30 uur
26 dec. 9.30 uur
31 dec ',l9.00 uur

Heilig Avondmaal

Kom & Zie openlucht
Startzondag
Jonqerendienst
luweliiksdienst
Heilig.Avondmaal
Zang- en muziekavond
Bevestiging voorganger
lntrededienst voorganger
D,orpdienst
Kom & Zie
Heílig Avondmaal
Doopdienst
en muziekavond
ohannes de Heer
Kom & 7ie
lnnnorcndipncf
Heilig Avondgqal
Scholendienst
en muziekavond
lDankdienst + begrafenis
Opdraqen

Heilig Avondmaal / bevest. diaken

KerstÍoute
Online dienst via YouTube

Kerst--

ónline dicncl rria YnnTuhc

L

Activiteitenagenda Baptisten Gemeente Vroomshoop

Bijlage 3

Zondag:

Diensten om 9.30 uur en 19.00 uur.
ledereen is van harte welkom!

1" zondag v/d maand
2'zondag v/d maand
4" zondag v/d maand
5" zondag v/d maand

Viering van het Heilig Avondmaal om 19.00 uur
Teensmeet om 9.30 uur in het Jeugdhonk.
Kom & Zie dienst om 19.00 uur.
Jongerendienst om 19.00 uur.

Maandag:
1" maandag v/d maand
2" maandag v/d maand
Variërend
Om de week (even week)

Vergadering Zendingswerkgroep om 19.00 uur.
Vergadering Evangelisatiecommissie om 1 9.30 uur.
Vergadering Commissie van beheer om 19.30 uur.
Bijbelgespreksgroep in het Jeugdhonk van 19.30 - 20.30 uur

Dinsdag:
Wekelijks

2e dinsdag

vid maand

Woensdag:
Om de week (oneven week)

Jongens & meisjesclubs: van 18-30 tot 19.45 uur voor
kinderen van groep 3 Um 8. Er zijn 2 groepen:
een jongensgroep en een meisjesgroep.
Vergadering zondagsschool + kindenrerkers om 20.00 uur

Variërend

Gemeentelijke Bijbelstudie om 19.30 uur.
ln de kerkzaal en tevens live via onze YouTube pagina.
Footloose (Baptistische Boys) in Het Punt van 19.30 tot
21-30 uur. Nadere info via Footloose app of mededelingen
Vrouwenkring ZIJ van 19.45 uur -21.30 uur.

Donderdag:
1e donderdag v/d maand
3" donderdag v/d maand
4" donderdag vid maand

Pastorale Raadsvergadering om 19.30 uur.
Broederkring van 19.30 uur - 21.30 uur in de grote zaal
Bestuurlijke Raadsvergadering om 19.30 uur.

Om de week (even week)

Vrijdag:
Wekelijks
3e

vrijdag vid maand

Zaterdag:
Wekelijks
Wekelijks

Jeugd tot 16 jaar van 19.30 uur - 21.00 uur voor jongeren
van de middelbare school leeÍtijd in het Jeugdhonk.
Jeugd 16+ inloop vanaf 20.45 uur in het Jeugdhonk.

Bidstond om 18.45 uur in de grote zaal.
lnloop voor de jeugd vanaf 1?iaar in het Jeugdhonk van
20.00 uur tot 0.00 uur

