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1. Inleiding
De naam van het kerkgenootschap is “ Vrije Baptistengemeente Borger “ zoals vastgelegd in de
statuten van 2 december 2008, hierna te noemen “de Gemeente”.
De Gemeente is gevestigd te Borger. In de zin van artikel 2 van Boek 2 het Nieuw Burgerlijk
Wetboek is de Gemeente een kerkgenootschap, bezit op grond daarvan rechtspersoonlijkheid en
is als zodanig erkend naar Nederlands recht.
De Gemeente is zelfstandig en niet aangesloten bij andere christelijke genootschappen.
Bron: Statuten Vrije Baptistengemeente Borger, versie 1.1 van 2 december 2008, artikel 1.

De kerk staat als religieuze organisatie ingeschreven onder KvK-nummer 01142178. Met ingang
van 1 januari 2015 is onze Gemeente een ANBI en staat geregistreerd bij de Belastingdienst
onder RSIN 8202 57 217.
Statuten, huishoudelijk reglement en dit document zijn te vinden via de volgende link:
http://www.vrijebaptistengemeenteborger.nl/index.php/home/anbi-informatie

2. Grondslag
a. De Gemeente aanvaardt de Heilige Schrift, de Bijbel, als het door God geïnspireerde,
onfeilbare Woord en daarom als enige Bron van gezag in geloof, leer, praktijk, wijze van
bestuur en omgang met elkaar.
b. De leden geloven :
1. In God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde;
2. In Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, op de
derde dag is opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden;
3. In de Heilige Geest;
4. In een heilige, algehele, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
5. In vergeving van de zonden;
6. In de wederopstanding;
7. In een eeuwig leven.
Gebaseerd op de Apostolische geloofsbelijdenis http://www.kerkenregister.com/geloofsbelijdenissen.htm
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c. Geloof is een persoonlijke aangelegenheid en wordt niet geërfd van de ouders. Leden
belijden gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, hebben Jezus Christus aanvaard als hun
Verlosser en Zaligmaker en zijn vervolgens gedoopt op belijdenis van hun geloof door
onderdompeling. Bron: www.baptisten.nl.
d. De Gemeente bestaat uit actieve leden en vrienden die bereid zijn samen te werken aan het
bouwen van Gods koninkrijk, in woord en in daad.
Er bestaan veel Christelijke soorten kerken. De Gemeente geeft naar beste inzichten een eigen
invulling aan het Christen zijn, maar ziet zich zelf niet als de enige ware kerk.
Bron: Statuten Vrije Baptistengemeente Borger, versie 1.1 van 2 december 2008, artikel 2.

3. Doelstelling
a. Lofprijs en aanbidding
Het verheerlijken van God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, in en door de
Heilige Geest.
b. Verkondiging
Het verkondigen van het Evangelie van Gods genade door Jezus Christus, voor alle mensen
zowel binnen als buiten de Gemeente, in gebed, woord en daad.
c. Dienen
Het zorgen voor de Gemeente als leden van het lichaam van Christus door onderling
liefdesbetoon in gebed, woord en in daad. De zorg voor de naaste.
d. Verwachten
Het volharden in de hoop op de spoedige wederkomst van onze verlosser en zaligmaker,
Jezus Christus, onze Heer.
Bron: Statuten Vrije Baptistengemeente Borger, versie 1.1 van 2 december 2008, artikel 2.

Wellicht ten overvloede wordt vermeld dat de Gemeente geen winstoogmerk heeft.

4. Visie
Wij willen een levende Gemeente zijn, die naar buiten gericht en op de samenleving betrokken
is, waar het bruist van activiteiten en iedereen zich inzet voor de Gemeente door zijn gaven en
talenten in te zetten, waar een grote betrokkenheid is op God en elkaar en Jezus als middelaar
het middelpunt vormt van de Gemeente.
De Vrije Baptistengemeente Borger is als zelfstandige Gemeente niet aangesloten bij vb. de
Unie van Baptisten of ABC-Gemeenten.
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We zijn geen sektarische Gemeente maar leven in goede verstandhouding met andere
geloofsgemeenschappen en putten samen met anderen ons geloof en levensbeginsel uit de
Bijbel, als de betrouwbare en gezaghebbende bron van geloof en leven.
Wij hoeven geen "grote" Gemeente te zijn, maar willen een "Grootse" Gemeente zijn, waarin
Hij tot Zijn doel komt met ons, en wij Hem mogen dienen. Dat is waar en zeker, amen!

5. Missie
De volgende drie doelen zijn voor de komende 2-5 jaar geformuleerd: 1) onderling
liefdebetoon, 2) ontwikkelen van talenten en 3) groeien in geloof en kennis.
Johannes 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief hebt; gelijk Ik u liefgehad heb,
dat gij ook elkander lief hebt. 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien
gij liefde hebt onder elkander.
1 Petrus 4:10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen
daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
Galaten 6:7 Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

6. Middelen
1. Het verkondigen van het evangelie;
2. Het houden van onderlinge samenkomsten;
3. Bijbelse vorming en onderwijs voor de jeugd, gemeente en geïnteresseerden;
Andere activiteiten die het doel kunnen bevorderen.
Bron: Statuten Vrije Baptistengemeente Borger, versie 1.1 van 2 december 2008, artikel 4.

7. Contactgegevens
De erediensten vinden plaats in:
Het Esdal College
Hoofdstraat 56
9531 AH Borger
Ons postadres is:
Trechterbeker 27
9531 PB Borger
Adressen van activiteiten staan vermeld op onze website onder “Gemeente agenda”.
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De website staat op: www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl
Email sturen via: contact@VrijeBaptistengemeenteBorger.nl

8. Organisatie
8.1 Bestuur
a. Het bestuur wordt gevormd door de raad van de Gemeente die uit en door de Gemeente
wordt gekozen. De eventuele voorganger van de Gemeente maakt ambtshalve deel uit van
de raad.
b. Raadsleden zijn lid van de Gemeente en voldoen aan de eisen die de Bijbel aan deze positie
stelt.
c. In de raad worden tenminste de volgende rollen onderkend:
1. Voorzitter, belast met de organieke visie en leiding van de raad;
2. Secretaris, belast met administratieve taken waaronder verslaglegging;
3. Penningmeester, belast met de financiële boekhouding en begroting.
De Gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad en is bevoegd alle
burgerlijke handelingen voor haar te verrichten.
Bron: Statuten Vrije Baptistengemeente Borger, versie 1.1 van 2 december 2008, artikel 6.1.

8.2 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
a. De raad is de operationele vertegenwoordiger van de gemeente en belast met de
voorbereiding en uitvoering van de besluiten die in de gemeentevergadering genomen zijn;
verder is zij belast met het beheer van de bezittingen en schulden van de gemeente en met
de zorg over haar geldmiddelen.
b. De raad kan de uitvoering van besluiten van de gemeente delegeren aan andere leden van
de gemeente.
c. De raad beslist over voorstellen waarvan de inhoud en/of doelstelling afwijkt van wat in de
statuten, huishoudelijk reglement of gemeentevergadering is bepaald. Hierbij wordt de
volgende procedure gehanteerd:
1. Het voorstel wordt besproken in de raadsvergadering;
2. Minimaal zes en zestig procent (66%) van de raad stemt in met het voorstel;
3. De gemeente wordt geïnformeerd en krijgt twee weken de tijd hierop te reageren;
4. De raad hoort en overweegt vervolgens de reacties in de raadsvergadering;
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5. Afhankelijk van de aard van de reacties beslist de raad of en wanneer het voorstel in
werking treedt, een gemeentevergadering uit te schrijven of het voorstel terug te
trekken.
De gemeente wordt geïnformeerd over de genomen beslissing.
Bron: Statuten Vrije Baptistengemeente Borger, versie 1.1 van 2 december 2008, artikel 6.2.

8.3 Namen bestuur
• Voorzitter: Martin Lohof
• Vice voorzitter: Henk Brouwer (a.i.)
• Penningmeester, secretaris: Gert Hartman
• Jeugdwerk, diakonaat: Martin Lohof

9. Beleidsplan
Opleiding

Bijbelse toerusting in de erediensten, kring en Gemeentevergadering
naast individuele bezoeken, olv de oudsten.

Gemeente

Wekelijks eredienst waarin o.a. nieuwe liederen worden aangeleerd.
Tweewekelijkse gemeentekring en bidstond (om en om). Pastorale
huisbezoeken.
Gezellige activiteiten in de vorm van Startzondag, Paasbroodmaaltijd
en Kerstontbijt.

Jeugd stimuleren

Wekelijks Kind Vriendelijk Moment en Zondagschool. Tweewekelijks
jeugd 12+. Jeugddiensten.

Evangelisatie

Evangelisatieactie in het voorjaar, zomer en met Kerst (straat
evangelisatie en kraam braderie Borger). Ad-hoc straatevangelisatie.

Zending

Jaffa project
Adi Negru
Wycliffe
Erik Donker

Communicatie

www.jaffaproject.nl
www.facebook.com/toekomst.roemeenseweeskinderen
www.wycliffe.nl
http://www.filadelfia-zending.nl/werkers/wie-en-waar-werkenze/eric-martha-donker/

Naamsbekendheid van de Gemeente stimuleren in Borger, middels
evangelisatieacties, wekelijkse publicaties van de erediensten in
Week-in Week-uit, publicaties van bijzondere acties in weekbladen.
Verder ontwikkelen van een aantrekkelijke website met
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laagdrempelige informatie voor geïnteresseerden en gasten.

10. Financieel
10.1 Inkomsten
De inkomsten van de Gemeente bestaan uit giften die worden ontvangen met behulp van
collectes en bankovermakingen op de rekening van de Gemeente (NL35 RABO 0104.0415.28).
10.2 Uitgaven
De Gemeente heeft geen medewerkers in dienst. Het beloningsbeleid van de sprekers en
muzikale ondersteuning is op basis van vrijwilligheid, een vrije gift of vooraf overeengekomen
vergoeding.
Het bestuur en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij
ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten die gedeclareerd worden en zijn
goedgekeurd.
10.3 Schenkingen
Zondagmorgen zijn er twee collectes in de eredienst, waarvan één bestemd is voor bijzondere
doelen in- en buiten de Gemeente. De doelen zijn vastgesteld in de Gemeentevergadering.
10.4 Vermogensbeheer
De Gemeente beschikt niet over onroerend goed. Voor de activiteiten worden externe ruimten
gehuurd w.o. het Esdal College.
De Gemeente houdt een beperkte financiële reserve aan voor onverwachte investeringen en
tegenvallende inkomsten. De hoogte van de reserve wordt bepaald in de
Gemeentevergadering.
c. In de Gemeentevergadering wordt besproken en goedgekeurd:
1. financiële jaarverslaggeving;
2. de jaarbegroting;
3. niet-begrote uitgaven en/of financiële risico’s die meer dan vijf en twintig procent (25%)
bedragen van de jaarbegroting van de Gemeente;
4. aankoop, verpanding en verkoop van onroerende goederen;
5. het aangaan van geldleningen ten laste van de Gemeente;
6. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;
7. invoeging van leden.
Bron: Statuten Vrije Baptistengemeente Borger, versie 1.1 van 2 december 2008, artikel 7.
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10.5 Jaarrekening 2018
Bezittingen 2018
Onroerend goed
Inventaris
Vorderingen korte termijn
Liquide middelen

Schulden 2018
€0 Afschrijving onroerend goed
€1.500 Afschrijving inventaris

€0
€500

€0 Schulden korte termijn
€12.300 Vermogen

€0
€13.300

Uitgaven
€11.300 Gemeente
€2.600 Gemeentewerk
Giften
Toe/afname
€13.900

€10.600
€1.100
€2.000
€200€13.900

10.6 Begroting 2019
Inkomsten
Gemeente
Overige
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Bijlage A - Organigram
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