
ANBI Gegevens 
 
1. Baptisten Gemeente Zoetermeer 
Vastgelegd in de statuten van 14 oktober 2003. 
De Baptisten Gemeente Zoetermeer 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., Jezus Christus 
 
Grondslag van de gemeente: De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring Gods, zoals 
die door de bijbel tot haar is gekomen. 
 
Doel van de gemeente: 
Doel van de gemeente is : 
a. De leden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de wederkomst 

van de Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. 
b. Samen te werken 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. 
 
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. Fiscaalnummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst) 
824268258. 
 
3. Contactgegevens 
Secretaris 
Stef.tijdeman@hotmail.com 
0182 584681 
 
4. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de gemeente bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 
 
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen 
De visie, missie en waarden van de Baptisten Gemeente Zoetermeer liggen vast. Samen vormen zij 
de basis van waaruit wij ons beleid ontwikkelen. 
 
Visie: 
In toewijding aan Jezus Christus zijn wij een liefdevolle gemeente die aantrekkelijk en uitnodigend is, 
zodat mensen Hem leren kennen navolgen. 
 
Missie:  

• We zijn een gemeente die toegewijd is aan God en aan Jezus Christus door relatie, 
levensstijl, het werk van de Heilige Geest en Gods woord; 

• We zijn een liefdevolle gemeente door waardevolle relaties, dank en gebed voor elkaar, 
ruimte voor iedereen; 

• We zijn aantrekkelijk en uitnodigend door ons identiteit, inspirerende diensten en een naar 
buiten gerichte blik. 

We hebben met deze missie als doel dat mensen( eigen gemeenteleden en anderen) Jezus Christus 
leren kennen en navolgen. 
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Waarden: 
a. Vrede houden onder elkander (Marcus 9:50 en 1 Tessalonicenzen 5:13) 
b. Opbouwen van elkaar (Romeinen 14:19 en 1 Tessalonicenzen 5:11) 
c. Terechtwijzen van elkaar (Romeinen 15:14 en Kolossenzen 3:16) 
d. Dienen van elkaar (Galaten 5:13 en 1 Petrus 4:10) 
e. Verdragen van elkaar (Galaten 6:2, Efeze 3:13 en Kolossenzen 3:13) 
f. Goed zijn voor elkaar en vol medeleven (Efeze 4: 32) 
g. Vergeven van elkaar (Efeze 4:32 en Kolossenzen 3:13) 
h. De minste willen zijn (1 Petrus 5:5) 
i. Troost en voorbeeld zijn (1 Tessalonicenzen 5:11) 

 
Beleid: 
 
De visie en missie worden uitgewerkt in het beleid van de verschillende taakvelden. 
De taakvelden zijn: 

• Erediensten 

• Kinder- en jeugdwerk 

• Pastoraat 

• Missionair 

• Toerusting 

• Gebed 

• Communicatie 
 
In de taakvelden komen mensen niet alleen bij elkaar om te overleggen, het is ook een plek waarin 
mensen hun leven met elkaar delen, omzien naar elkaar heeft een belangrijke plek in de taakvelden. 
 
Baptisten gemeente Zoetermeer maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Het 
beleidsplan van de Unie van Baptistengemeenten staat op de volgende site: 
 
https://baptisten.nl/anbi 
 
6. Beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van 
Baptistengemeenten. Zie website Unie van Baptistengemeenten. 
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 Baptistengemeente 

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 

Kroniek Baptisten gemeente Zoetermeer 2019 
De gemeente begon 2019 met 90 leden en eindigde met 82 leden. 
3 leden zijn overleden 
2 leden vertrokken met attestatie 
3 leden onttrokken zich van de gemeente 
Dit jaar hebben we ook gastsprekers, sommigen zeer bekend, anderen nieuw en we zijn 
dankbaar dat de sprekerslijst steeds weer gevuld is. 
Januari 
De eerste zondag van de maand was 6 januari, we vierden samen het Heilig Avondmaal 
en na de dienst was er gelegenheid elkaar alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. 
Op 20 januari was er een gezamenlijke dienst met PKN en Katholiek in het teken van de 
week van gebed, deze keer in de Regenboog. 
Februari 
Op 9 februari was de regiodag west van de Unie van Baptisten in Aalsmeer. 
Deze dag werd ook het nieuwe onderkomen van het Leger des Heils Zoetermeer 
geopend op het terrein bij de Veur. Namens de BGZ was er een afvaardiging en werd 
een cadeau aangeboden. 
In de maanden januari en februari was de tweede collecte voor World Vision Nederland. 
Maart 
Woensdag 6 maart begon de Veertigdagentijd en daarmee ook het ochtendgebed op 
werkdagen van 7.00-7.30 uur in de Pelgrim. Ook waren er een drietal sobere maaltijden 
en Vespers in de Regenboog. 
Op 9 maart organiseerde ET een mooie workshop over groeien in geloof met haar 
platform “Een Lichter Leven”. 
Diezelfde avond zong YMCA Gospel Choir in Berkel en Rodenrijs, mooi om ook te delen 
waar zusters uit de gemeente hun hart hebben. Dank aan God voor deze mooie dingen. 
Op 10 maart werd DB, zoon van M&S opgedragen.  
Op 14 maart was de gemeente jaarvergadering in de Wijngaard. 
April 
In de dienst van 14 april, Palmpasen, vertelden K en L over hun werk in Gambia voor de 
stichting Elijah Gambia en kregen sponsoren weer tekeningen en andere informatie over 
hun kind. Altijd weer feestelijk om post te ontvangen. 
18 april was The Passion in Dordrecht. Weer een prachtig schouwspel waardoor jaarlijks 
veel mensen die Jezus niet kennen ook geraakt worden door zang en het Paasevangelie. 
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Goede Vrijdag, 19 april mochten we samen het Heilig Avondmaal vieren, altijd weer een 
bijzondere ervaring. Iedereen kreeg bij binnenkomst een rood stukje papier waarop de 
tekst: de vrijdag die rood kleurde voor jou….. daarop kon je je naam zetten en deze bij 
het kruis leggen. 
Op 1e Paasdag, zondag 21 april waren al deze papiertjes tot een hart geplakt en aan het 
kruis gehangen, zo goed is God voor ons dat al onze zonden zijn vergeven. 
Chara mocht zingen op 1e Paasdag. 
Het Paasdankoffer was dit jaar voor Mozambique en Malawi via de Unie van Baptisten in 
Nederland. 
De tweede collecte in de maanden maart en april was voor de Stichting Piëzo 
Zoetermeer. 
Mei 
Zaterdag 25 mei heeft Chara haar afscheidsconcert met een uitvoering van de Messiah 
zoals het Oslo Gospel Choir het heeft gearrangeerd. De kerk aan de Parkdreef zat goed 
vol en het was een prachtige uitvoering met solisten en een mooie gelegenheidsband.  
Dezelfde zaterdag was ook de EO jongerendag in Rotterdam. 
Zondag 26 mei neemt AH afscheid van de Baptisten Gemeente Amersfoort als 
voorganger. Namens de BGZ is daar een afvaardiging. 
Juni 
In de dienst van 2 juni nemen we afscheid van RV, IW en LvM. R&I gaan na hun 
verhuizing met attestatie naar de BGZ Arnhem- Zuid en L gaat een gemeente zoeken in 
zijn woonplaats Rotterdam. 
Zij nemen op een bijzondere manier afscheid met voor de jeugd een Zweedse Cake in de 
vorm van het Zweedse Paardje en met het avondmaalsstel uit de gemeente Delft dat bij 
hen in bezit was na het opheffen van de gemeente aldaar. Het kan bij ons gebruikt 
worden bij de thuisvieringen. 
9 juni is een groot deel van de gemeente in Dronten bij de Opwekkingsconferentie. 
In de dienst van 16 juni mochten we E, B en W feliciteren met het behalen van hun 
examen! 
In de nacht van 21/22 juni is de nacht van gebed van Open Doors. 
30 juni was er een middag dienst met medewerking van Worship Delight en FP. 
Aansluitend was er een gezellige BBQ. 
De 2e collectes in de maanden mei en juni waren voor de Bible League. 
Juli 
5 juli werd kleine J geboren dochter van J&F, kleindochter van I&T en nichtje van R&Z 
Op 30 juli werd L. geboren. Dochter van J&R H, zusje van M&L, kleindochter van S&J. 
Heel verdrietig moesten zij direct weer afscheid nemen van kleine L. en zij werd dinsdag 
5 augustus in kleine kring begraven. 
Augustus 
In augustus gaan de diensten gewoon door maar zijn ze steeds matig bezet door 
iedereen die met vakantie is. Fijn dat er wel steeds een dienst is en dat er ook koffie 
gedronken kan worden. 
In de maanden juli en augustus was de 2e collecte voor het Oosterfaantje in Zoetermeer. 
September 
Op 8 september was er de jaarlijkse startzondag. Het was een middagdienst, deze keer 
met het thema “met hart en Ziel” en er mocht met hart en ziel gekookt worden, het 
wereldgerecht dat jij het liefste maakt en eet. Heel wat mooie gerechten nodigden uit tot 
eten na de dienst. 
Op 22 september was er een gezamenlijke dienst met PKN en Katholiek Vredeszondag 
(thema: "vrede verbindt over grenzen") 

 
 
 
 



Oktober 
In de nacht van 12 op 13 oktober heeft zr. N.R. in de leeftijd van 99 jaar het leven hier op 
aarde verruild voor een leven bij haar Heer en Heiland waarvan zij altijd getuigde. 
13 oktober was er een dienst voor jong en oud met MV.  
Zaterdag 19 oktober was de dankdienst voor het leven van zr. R. in een volle aula van de 
Meerbloemhof. 
Op 20 oktober was het Micha zondag en was er aansluitend aan de dienst een korte 
gemeente vergadering. 
Dezelfde zondag nam ds. D.S. afscheid van de Regenboog waar PvdW als 
afgevaardigde was namens de BGZ. 
Op 22 oktober kregen we bericht dat Y.P. overleden was.  
Op dinsdag 29 oktober konden we afscheid nemen van Y in een bijeenkomst in de Sniep 
en Wijngaard. De begrafenis was in besloten kring. 
November 
Zondag 3 november was het Oogstdankdienst en mochten we veel inzamelen voor de 
voedselbank Haaglanden. Het was een groot succes. 
Woensdag 13 november werd SB geboren, zoon van JK&SB, Kleinzoon van A&E. 
Op zondag 17 november mochten K&D R. vieren dat zijn 50 jaar getrouwd waren. Wat 
een bijzondere mijlpaal. Bij de koffie vierden ze dat met ons allemaal met een lekkere 
traktatie. 
Op 17 november werden ook het pastorale Team en het bestuur ingezegend voor de 
taken die ze doen in de gemeente. 
Op 24 november was het Eeuwigheidzondag en werden de mensen die ons afgelopen 
kerkelijk jaar zijn ontvallen genoemd. Er kon een kaars worden aangestoken op een door 
KB  gemaakte tafel, heel bijzonder in een Ichtusvorm. 
Op 25 november kwam het ontluisterende bericht van het overlijden van onze broeder 
BS, zijn naam was nog genoemd in de dienst en de bedoeling was dat hij naar huis zou 
komen maar God haalde hem op Zijn tijd Thuis.  
Op 30 november was de dankdienst voor zijn leven en de afgeladen Wijngaard gaf aan 
hoeveel B. voor ons als broer en vriend betekende. 
December 
In december hadden we naast de reguliere diensten, de Adventsdiensten waarin het licht 
werd uitgedragen, ook een prachtig Real Event op 21 december, een mooie opmaat naar 
de kerst. We hadden ook weer een Kerstavonddienst en een mooie dienst op 1e 
Kerstdag. 
Ook een magische Kerst georganiseerd door veel maatschappelijke organisaties was er 
van 7 tot 31 december met diverse activiteiten. 
Op 31 december was er nog een gezamenlijke oudejaarsdienst in de Regenboog. 

In de maanden september, oktober, november en december was de 2e collecte 
voor de Stichting Vaarwens. 
Het kerstdankoffer was dit jaar voor RICE Ministries 
Er was echt veel verdriet in 2019. Veel kwestbare mensen in en om de gemeente, 
zusters en een broeder die overleden en ook ons persoonlijke verdriet mocht er zijn.  
We mochten ons ook verheugen, (klein)kinderen werden geboren, kinderen die slaagden 
voor een opleiding, een nieuwe baan, mensen die zich toevoegden aan de gemeente.  
Mooie kringen die ook een goede sociale functie hebben, en alle taakvelden die ieder op 
hun manier zich van harte inzetten voor de gemeente en het zo SAMEN doen. 
 
Dank aan onze Vader waardoor we ook in moeite een Dankdienst kunnen houden en het 
Leven mogen Vieren. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  



Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
ST, secretaris. 

 
 
 
9. Financiele verantwoording 
Hieronder volgt de financiële verantwoording over het jaar 2019. 
Let op! De verantwoording alsmede de begroting is vanwege het Covid-19 virus nog als concept. 
Definitieve besluitvorming volgt zodra de richtlijnen dit weer toelaten. 

 
LASTEN Resultaat 2019 Begroting 2019 Begroot 2020 
Voorgangerskosten €                                - €                                - 
Sprekerskosten €                       4.824,23 €                       6.500,00 €                        5.000,00 
Huisvestingskosten €                       9.600,00 €                     10.000,00 €                      10.000,00 
Pastorale zorg extern/Ondersteuning Raad €                          228,75 €                       3.000,00 €                        3.000,00 
Erediensten €                          746,61 €                       1.000,00 €                        1.000,00 
Administratiekosten €                            73,95 €                          300,00 €                           300,00 
MeeDelen €                          642,02 €                       1.100,00 €                        1.100,00 
Kosten koffiedrinken €                          433,25 €                          750,00 €                           750,00 
Kosten betalingsverkeer €                          251,25 €                          240,00 €                           240,00 
Kosten website €                          129,95 €                          300,00 €                           300,00 
Noodfonds Evang. Gem. €                          330,00 €                          150,00 €                           150,00 
Inventaris €                          362,94 - - 
Verzekeringen €                          300,87 €                          200,00 €                           200,00 
Bloemen €                          972,83 €                       1.000,00 €                        1.000,00 
Bumarechten €                          100,00 €                           100,00 
Missionair, Diaconie/pastoraat €                       6.259,39 €                       1.200,00 €                        1.500,00 
Muzikale medewerking €                          375,00 €                       1.200,00 €                        1.200,00 
Startweekend €                            35,00 €                          800,00 €                           800,00 
Toerusting en opleiding €                            88,50 €                          750,00 €                           750,00 
Externe betrekkingen €                                - €                          150,00 €                           150,00 
Uniezaken €                                - €                            75,00 €                             75,00 
Jeugd €                          308,25 €                          750,00 €                           750,00 
Crèche €                            61,00 €                          160,00 €                           160,00 
Zondagsschool €                          114,02 €                          400,00 €                           400,00 
Uniecontributie en -werk €                       4.004,00 €                       4.500,00 €                        4.500,00 
Overig €                          250,00 €                           250,00 
                                                 subtotaal uitgaven€                    30.141,81 €                     34.875,00 €                      33.675,00 
Uitgaven t.b.v. derden uit collectes €                       4.507,76 pm PM 
Onvoorziene uitgaven €                       3.725,00 
Uitgaven t.b.v. derden eenmalig begroot - 
TOTALE LASTEN €                    34.649,57 €                    38.600,00 €                      33.675,00 
 
 
10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting. 
Voor het jaar 2020 zijn er geen bijzondere bestedingen voorgenomen. 


