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1. Baptistengemeente Ede Op Doortocht
Baptistengemeente Op Doortocht is statutair vastgelegd in de statuten van 23 april 1992
en laatst gewijzigd 30 maart 2009.
De Baptistengemeente Op Doortocht 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 erkent door het Nederlands recht.
Grondslag (fundament) van de gemeente:
A De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren
Zoon, Middelaar tussen God en de mensen.
B Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van
God en als enig betrouwbaar getuigenis van Gods openbaring.
C Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als het hoogste gezag voor geloof en leven.
Doel (opdracht) van de gemeente:
De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Here Jezus Christus:
A Overal het evangelie te verkondigen;
B Hen, die Jezus Christus als Heiland en Heer aanvaarden, te dopen in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
C Allen, die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus
bevolen heeft.
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. RSIN van de gemeente
Het RSIN van de gemeente is 0820 9675 6718

3. Contactgegevens
De contactgegevens van de gemeente zijn
• Post- en bezoekadres:
De Goede Herderkerk
Ganzeweide 17
6713 CA Ede
• Telefoonnummer: 0318-620358
• E-mailadres: secretariaat@opdoortocht.nl
• Website: www.opdoortocht.nl
• RSIN: 0820 9675 6718
• KvK-nummer (Unie): 08209675

4. Bestuurssamenstelling
De bestuursraad van Baptistengemeente Op Doortocht bestaat uit de volgende leden:
• Een voorzitter,
• Vijf algemene raadsleden.
Zij worden door de gemeente gekozen voor een termijn van 3 jaar met een mogelijke
verlenging tot maximaal 6 jaar.
De voorganger maakt ook deel uit van de bestuursraad
De bestuursraad wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het secretariaat en de
penningmeester alsmede taakveldleiders voor de diverse activiteiten in de gemeente.
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5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
De hoofdlijnen van het beleidsplan
• De gemeente richt zich op het bekend maken van het goede nieuws over Jezus
Christus. Daartoe organiseert zij wekelijks een samenkomst op zondagmorgen en
diverse open bijeenkomsten door de week, gericht op de buurt en stad.
• Voor diegenen die zich aangesloten hebben bij de gemeente organiseert de gemeente
vele activiteiten die tot doel hebben God te eren, te groeien in het geloof en om te zien
naar de medemens in en buiten onze gemeente.
• Speciale activiteiten zijn er wekelijks voor de jongeren van 12-15, 16-28, 18-23 en 23+
en in diverse groepen voor kinderen van 0-12 jaar.
• De gemeente ondersteunt diverse missionaire werkers in Nederland en daarbuiten, die
vanuit de gemeente zijn uitgezonden. Die ondersteuning is zowel geestelijk als
praktisch. Ook initiatieven buiten de eigen gemeente worden ondersteund, zoals de
Meet Inn in Ede, Youth for Christ Ede en de Karen Baptistengemeente in Ede.
• Voor het uitvoeren van de activiteiten worden vele vrijwilligers vanuit de gemeente
ingezet.
Baptistengemeente Op Doortocht maakt deel uit van de Unie van Baptisten- gemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen:
A
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
B
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/31-over-ons/organisatie/71arbeidsvoorwaarden-voorgangers
Leden van de oudstenraad 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 doelstelling 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.
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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 link:
https://baptisten.nl/over/organisatie/documenten

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
De gemeente heeft haar activiteiten in 2017 ontplooid in lijn met het beleidsplan (zie 5):
• Wekelijkse samenkomsten op zondag voor volwassenen en kinderen
• Wekelijkse bijeenkomsten voor jeugdgroepen
• Wekelijks Open Kerk voor de buurt en maandelijks een gezamenlijke maaltijd in
samenwerking met de Proosdijkerk
• Maandelijks blad voor de gemeente
• Alpha cursussen
• Ondersteuning van missionaire werkers
• Geestelijke/pastorale zorg voor gemeenteleden
• Enzovoorts

9. Financiële verantwoording
Alle bedragen in €
Baten
Begroting 2017
Werkelijk 2017
Begroting 2018
Vrijwillige bijdragen
275.000
267.456
275.000
Collectes
15.000
17.052
17.500
Overige inkomsten
17.650
21.717
18.650
totaal baten
307.650
306.225
311.150
Lasten
Betaalde werkers
88.414
90.959
80.500
Missionaire werkers
46.340
46.351
46.340
Huisvesting
111.747
115.751
107.850
Activiteiten
55.805
43.521
74.625
totaal lasten
302.306
296.582
309.315
Resultaat
5.344
9.643
1.835

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
De Baptistengemeente besteedt haar middelen globaal gesproken aan 4 posten:
• 3 betaalde werkers, allen parttime die de gemeente ondersteunen in leiding,
onderwijs, pastoraat en jeugdwerk.
• Missionaire werkers die vanuit de gemeente worden uitgezonden om het goede
evangelie van Jezus Christus bekend te maken in woord en in daad. Dit is deels in
Nederland en deels in het buitenland. Alle missionaire werkers zijn verbonden aan
een organisatie of stichting die zich speciaal richt op een doelgroep of taak.
• Huisvesting: sinds 2014 is de gemeente eigenaar van de Goede Herderkerk. Dit
gebouw is de uitvalsbasis van de gemeente waar samenkomsten georganiseerd
worden en gemeenteleden en gasten elkaar ontmoeten.
• Een veelheid van activiteiten wordt georganiseerd, waaronder jeugd en kinderwerk,
het gemeenteblad, Open Kerk, de gemeente dag, enzovoorts.

