
 
publicatie i.v.m. ANBI 
 
1 Naam: Baptisten, Gemeente van Gedoopte Christenen te Deventer 
 (bij verkorting genaamd Baptisten Gemeente Deventer) 
Vastgelegd in de statuten van 5 oktober 2006 
De Baptistengemeente Deventer 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: 
De gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend de Openbaring Gods, zoals deze door de Bijbel 
als het onfeilbare woord van God tot haar gekomen is, terwijl haar leden in gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift (de Bijbel) belijden: 

- Dat god de almachtige, de Schepper van hemel en aarde is; 
-  Dat Jezus  Christus, de zoon van God, gezonden is door de Vader naar de aarde om te lijden 

en te sterven voor onze zonden; 
- de dood heeft overwonnen door op te staan uit de doop en ten Hemel voer om plaats te 

bereiden voor Zijn Gemeente; 
- die aan de Gemeente Zijn Heilige Geest gegeven heeft om haar te heiligen en te leiden; 
- dat Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, die is en die was en die komen zal; 
- dat Hij het Hoofd van de Gemeente is en de heer der heren; 
- dat wij Hem aanvaard hebben als Zaligmaker en Heer; 
- dat wij op deze belijdenis door onderdompeling zijn gedoopt. 

 
Doel van de gemeente: 
a. De leden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de wederkomst 
van haar Heer en Zaligmaker, Jezus Christus; 
b. Samen te werken en te bidden als gemeenschap der heiligen aan de verkondiging van het 
Evangelie als een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft; 
c. Overeenkomstig de opdracht van de Heer te bidden en te werken voor degenen, die Jezus Christus 
niet belijden en voor het heil der schepping; 
d. In woord en daad getuigen zijn van haar Heer, Jezus Christus. 
 
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 (gegeven door de Belastingdienst) 
Het fiscale nummer van d gemeente is 0026.92.235.L.02 
 
3. Contactgegevens 
Post- of bezoekadres van de gemeente:  Binnensingel  16, 7411 PM Deventer 
Telefoonnummer    0570-619141 
e-mailadres     info@baptistengemeentedeventer.nl 
Fiscaal nummer     0026.92.235.L.02 
 
4. Bestuurssamenstelling  
De kerkenraad van Baptistengemeente Deventer bestaat uit 
Voorzitter 
Secretaris 
3 overige raadsleden 
De financiën worden beheerd door een financieel administrateur (geen bestuurslid) 



 
 
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen 

Samenvatting beleidsplan 

Algemeen 

De Baptisten gemeente in Deventer wil groeien! 

Op zich een fantastisch uitgangspunt om vooruitgang te boeken, want dit betekent dat er de 

overtuiging heerst dat er groei nodig is. Een goed begin! 

Daarnaast zijn we prachtige individuen, door God gemaakt. We willen mondige volgelingen 

zijn, die soms kritisch staan tegenover bestaande gewoonten en ontwikkelingen. 

Wij staan met elkaar midden in een continue veranderende wereld. 

Als we dit zeggen en we zijn het daar over eens, hebben we alle reden om intensief met 

elkaar te praten over wat ons beweegt, waar we mee bezig zijn, wat we belangrijk vinden. 

Dit vraagt dus om meedoen, meedenken, meebeslissen, meebewegen, meegroeien! 

Met elkaar vanuit een individuele verantwoordelijkheid! 

Visie en Inspiratie! 

Bij de ontwikkeling van een groeiplan staat absoluut voorop dat het altijd gaat om het 

scheppen van ruimte voor persoonlijke geloofsgroei en groei in aantal als gevolg van 

gemeenschapszin. Het samen werken aan de gemeente van God (Mattheüs 28:19). 

Deze gemeente wordt ook wel vergeleken met een gebouw. Daarvan is Christus het 

fundament en de afzonderlijke leden de ‘levende’ stenen.  

De essentie van deze illustraties is dat het gaat om relaties; 

 de relatie tussen de Heer en zijn kinderen (wij dus) en  
 de relatie tussen de kinderen onderling (tussen u en mij). 
Christus is hierbij de inspiratiebron. 

 “Wat wilt U dat ik doen zal” of jezelf afvragen:  “Wat zou U, Jezus,  in deze situatie gedaan 

hebben”. Een gevolg hiervan zal zijn dat er in de gemeente altijd een positieve honger zal 

zijn naar respect, veiligheid, geborgenheid, vertrouwen, openheid en … … groei. 

Dit zal dan niet alleen tot uiting komen in onze diensten (geen dienst is het zelfde) of andere 

gemeentelijke activiteiten, maar des te meer in onze dienende houding naar elkaar en naar 

onze omgeving. 

Richtinggevend! 

Nu zullen we met elkaar moeten afspreken wat we de komende jaren gaan doen, welke 
richting we op willen en wat onze prioriteiten zijn (waar geven we onze energie en tijd aan)? 

Met andere woorden: wat willen we de komende jaren bereiken en wat gaan we dan nu 
concreet doen? 



* als we als gemeente een ‘lichaam’ willen zijn, lijkt het erg goed en zinvol om te weten of je 
nu het ‘oor’ bent, of dat je meer tot je recht komt als ‘voet’ !! Wellicht moeten we wat meer 
in de spiegel kijken om te ontdekken waar God vindt dat we het beste ingezet kunnen 
worden.  

* als we een gemeenschapskerk willen zijn zullen we met elkaar moeten communiceren; van 
elkaar weten wat we doen, waar we mee bezig zijn en erover praten. Open communicatie! 

* de meeste mensen hebben behoefte aan contact en functioneren beter wanneer ze 
vertrouwde mensen om zich heen hebben die hun op bepaalde terreinen kunnen adviseren. 
Voor geestelijke zaken kan persoon A je beter helpen, terwijl persoon B meer een voorbeeld 
is voor je leven van elke dag. Daarnaast zou jij wellicht een raadgever of coach kunnen zijn 
voor iemand anders.  

* geestelijke en inhoudelijke toerusting. 

Uitgangspunt hierbij is om elkaar als kinderen van God, op te bouwen in het geloof. Een 

verdere geestelijke groei van de totale Gemeente als ook van ieder persoonlijk. Als 

christenen willen we ons inzetten voor elkaar, voor de jeugd en onze maatschappelijke 

omgeving. Dit geeft gelijk al aan dat wij voor geestelijke en inhoudelijke toerusting ook 

afhankelijk zijn van mensen en informatie en acties van buiten onze gemeente (opleiding, 

cursussen, bijeenkomsten, praise, etc.). 

To do 

De gemeente bestaat uit dienende leden, Levende stenen, die als eenheid willen 

functioneren tot eer van Hem. ( 1 Petr 2:5). Hierdoor leer je de ander beter kennen, 

waardoor acceptatie mogelijk wordt. Als gevolg hiervan zal iedereen ruimte geboden 

worden in hun christen-zijn en het persoonlijk ontvangen van leiding van de Heilige Geest. 

Een zoektocht!  

Dat het een zoektocht zal zijn lijkt ons wel duidelijk. Het is altijd weer verassend als God met 

ons aan het werk gaat. Het kan ook verassend zijn als we erachter komen waar we goed in 

zijn of waar onze passie ligt. Het kan ook verassend zijn als we echt dienend zijn. 

Al met al een uitdaging om met elkaar een stap verder te zetten in het groeiproces naar de 

gemeenschapskerk! 

Dit betekent dat we het met elkaar hebben over: 

- geestelijke en aardse dingen;   - bezinning en expressie; 
- organisatie en communicatie;   - God en mensen; 
- intern gericht en naar buiten gericht;  - samen en alleen; 
- stilte en gejuich;     - jou en mij / u en ik. 
 
 
De link naar het beleidsplan van de Baptisten Gemeente Deventer is: 
http://www.baptistendeventer.nl/wp-content/uploads/2015/09/beleidsplan-baptistengemeente-
Deventer.pdf 
 
Baptistengemeente  Deventer  maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het 
beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf 

http://www.baptistendeventer.nl/wp-content/uploads/2015/09/beleidsplan-baptistengemeente-Deventer.pdf
http://www.baptistendeventer.nl/wp-content/uploads/2015/09/beleidsplan-baptistengemeente-Deventer.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf


Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-
ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf 
En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-
ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.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. 

 

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 

  

Het jaarverslag van de gemeente is een terugblik op een jaar samen;    samen ons geloof 

belijden en (be-)leven; samen groeien; samen leven in Gods Koninkrijk. Terugblikken is 

goed, maar vooruit kijken en leven in   verwachting is beter. Het is goed dat we vorig jaar 

ook zo begonnen zijn: met een dag van vasten en gebed. Het jaar beginnen met een dag 

van toewijding, in verwachting dat God ons zegenen gaat en tot zegen wil doen zijn.  

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf
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
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


De gemeente is in ontwikkeling. De diverse taakvelden zijn het afgelopen jaar verder 

geconcretiseerd. Er zijn diverse cursussen geweest,  waarin we onder andere hebben 

nagedacht over relaties en homoseksualiteit. Daniël gaf ook een preekcursus. Dat was een 

bijzondere uitdaging, waarin we begonnen met zeven deelnemers, maar eindigden met drie.  

Wellicht komt er nog een vervolg het komend jaar.  

Wat verder de samenkomsten en bijzondere diensten betreft: de stille week (medio april) 

werd, net als in 2013 samen gevierd met de Oase.  Witte Donderdag was bij ons; Goede 

Vrijdag werd gevierd bij de Oase en Stille Zaterdag was er een viering aan de Binnensingel. 

Op deze avond werd op een indringende manier de verlatenheid gesymboliseerd, in      

afwachting van de opstanding, feestelijk gevierd op de Paasmorgen.  Er was tweemaal een 

aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijk beperking. Dit zijn telkens bijzondere 

vieringen, waarbij de blijdschap   voorop staat.  In het laatste weekend van augustus was 

het startweekend, met een feestelijk springkussen en allerhande activiteiten. De 

zondagmiddag werd afgesloten met een creatieve manier om elkaar te leren kennen (“over 

de streep”; vraag degene die erbij was, als u er meer over weten wilt). Tenslotte kreeg ieder 

een vel papier op de rug waarna we elkaar bemoedigingen en zegeningen ‘toeschreven.’ 

Voor mijzelf was dat in ieder geval een bijzondere ervaring.  

Andere bijzondere diensten: verschillende huwelijksinzegeningen vonden plaats .  

We hebben ook door overlijden afscheid moeten nemen van een aantal mensen. Gelukkig 

zijn er ook drie kinderen geboren en opgedragen. Bovendien is de gemeente uitgebreid met 

de komst van 2 nieuwe mensen.  

Voor de jaarverslagen van de verschillende taakvelden kunt u het hele jaarverslag lezen.  

 
Hier volgt een link naar het volledige jaarverslag van de gemeente: 
http://www.baptistendeventer.nl/wp-content/uploads/2015/09/Jaarverslagen-Baptistengemeente-
2014.pdf 
 
9. Financiële verantwoording 
 

baten Begroting 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2015 

Bijdragen en giften 53.400,00 50.028,79 55.475,00 

Giften voor specifieke doelen 2.400,00 3.323,44 2.500,00 

totaal 55.800,00 53.352,23 57.975,00 

    

lasten    

Salaris en kosten gebouw 52.350,00 52.259,25 52.035,00 

Reserveringen en giften 5.750,00 6.936,36 9.550,00 

totaal lasten 58.100,00 59.095,61 61.585,00 

    

Resultaat -1.400 -5.843,38 -3.610,00 

 
10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting 
De begroting voor 2015 is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2014. Daarbij in acht genomen dat 
de voorganger in vaste dienst komt. Verder wordt er rekening gehouden met een verlaging van de 
rente op de bankrekeningen. Tevens is er geld uitgetrokken voor een Alpha cursus. De reserveringen 
voor het gebouwfonds, het drukwerk, de diaconie, et kinderwerk en de geluidsinstallatie zijn identiek 
gebleven aan 2014.  

http://www.baptistendeventer.nl/wp-content/uploads/2015/09/Jaarverslagen-Baptistengemeente-2014.pdf
http://www.baptistendeventer.nl/wp-content/uploads/2015/09/Jaarverslagen-Baptistengemeente-2014.pdf

