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Een Toekomst Vol Van Hoop
Sela

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog,

Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;

Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29:11
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September
6 september Zoomdienst

Startzondag 20 september. Na lange tijd weer een fysieke 
dienst. Er is nog geen samenzang. Wel is er zang en muziek 
vanaf het podium en liederen luisteren via YouTube. Na 
afloop van de dienst is er voorlopig geen koffie en thee. 
Verder dit seizoen was het heel wisselend. Soms een fysie-
ke dienst, dan weer een zoomdienst. 

November 
De jaarvergadering in november is niet doorgegaan. Over 
de begroting kon schriftelijk gestemd worden. 
Actie schoenendoos ging door. Verschillende mensen ook 
buiten onze gemeente zorg-
den dat er 95 dozen konden 
worden ingeleverd. Via de 
collecte en de giro is € 275,- 
binnengekomen is voor de 
Schoenendoosactie. 

December
Er verschijnt een Kerst editie Nieuw-
brief in de vorm van een boekje. Ver-
schillende mensen hun verhaal hoe ze 
de coronatijd beleven.

Kerstdienst zonder bezoekers. We kunnen de dienst vol-
gen via de livestream. 

Oliebollen en erwtensoep actie 
Ook dit jaar is er weer een 
oliebollen en erwtensoepac-
tie gehouden. Er zijn meer 
dan 300 oliebollen verkocht, 
wat een absoluut record is 
en 8 liter soep. De jongeren 
hebben de oliebollen en soep 
persoonlijk bij de mensen 
thuisgebracht, gelukkig was 
het mooi weer en mochten 
ze een oliebol voorproeven. 
De opbrengst is €246,50 en 
bestemd voor familie Griffi-
oen.

Februari
In de dienst van 14 februari is Hans Ottens bevestigd als 
Interim voorganger van onze gemeente # foto

Jaaroverzicht seizoen 2020-2021 
in vogelvlucht
Door Anneke Tessers
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Goede vrijdag 2 april
Met een looproute door het Dorpshuis maken we een 
soort gebedswandeling waarbij je langs verschillende on-
derdelen komt die je helpen stil te staan bij wat Jezus voor 
ons gedaan heeft en wat hij op goede vrijdag voor ons 
heeft doorstaan. 

Paasgroet
Iedereen van onze gemeente heeft een Paaskaart ontvan-
gen. Het idee om dit te doen kwam uit de Werkgroep 
Gemeenteopbouw. Mirjam heeft de kaarten ontworpen 
en diverse mensen hebben gezorgd dat het uiteindelijk bij 
jullie ook in de bus kwam. 
Ook verschillende sprekers van het afgelopen jaar hebben 
een paasgroet ontvangen. 

Gemeentevergadering
Dinsdag 25 mei is een gemeentevergadering gehouden 
over de toekomst van de gemeente. Dit is naar aanleiding 
van de gemeentescan. 

Afscheid Raadsleden
In de dienst van zondag 4 juli hebben we afscheid geno-
men van Michel Klein en Wietske Wijnholds. Zij hebben 
een termijn van resp. 6 en 4 jaar 
in de Raad gezeten. En nu was 
het de tijd om afscheid te ne-
men.
 

Onvergetelijke Zomerkampen
De Onvergetelijke zomerkampen 
gaan dit jaar ook door. Ook het 
Topkamp naar Oostenrijk. Diverse 
mensen gaan hiernaar toe als deel-
nemer of leiding.
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Wat een bewogen jaar voor 
ons als raad. Als we terugkijken 
zijn we blij met de stappen die 
gezet zijn. Samen in de raad en 
geen vooruitzicht op nieuwe 
raadskandidaten. Wat te doen?

We zijn blij dat we onze zorgen ge-
deeld hebben in het regio overleg. 
De plaats waar we als regiogemeen-
ten samen komen om met elkaar 
te bidden voor de verschillende ge-
meenten. Te delen wat ons als leiding 
van de gemeente bezighoudt. 
Een plaats waar je bemoedigd wordt.
Nadat we onze zorg gedeeld hadden 
op deze plaats en bij de Unie is er veel 
gebeurd. We hebben een gesprek ge-
had als raad met de regio coördinator 
van de Unie/ABC.
Tegelijkertijd aan de werkgroep voor-
ganger van onze gemeente aangege-
ven dat we zo snel mogelijk een in-
terim nodig hadden. En verder een 
gesprek gehad met de voorgangers 
uit de baptisten gemeenten Pernis, 
Rotterdam centrum en Dordrecht.
Toen het inzicht er was dat we hulp 
nodig hadden kwam deze daarna al 
snel in de vorm van een gesprek met 
de coördinator van de interim voor-
gangers van de unie.
In dit gesprek was de conclusie van 
deze coördinator al snel dat een inte-
rim bij ons op zijn plaats zou zijn.
Wat waren we blij dat deze kwam in 
de vorm van Hans Ottens.
Hoe verder, wat te doen?
Met een kleine raad en het vooruit-
zicht dat onze termijnen snel zouden 
aflopen hebben we besloten om toch 
nogmaals een verkiezingsprocedure 
in te zetten.

Zoals bekend kwamen daar geen 
nieuwe kandidaten uit voor de raad.
In dezelfde tijd kregen we ook het be-
richt dat de Dorsvloer vrij kwam.
In ons visie document staat dat we 
niet actief op zoek gaan naar een ge-
bouw om te kerken maar komt er 
iets op ons pad, we wel open staan 
voor onderzoek.
Toen we enkele jaren geleden hoor-
den dat er in de toekomst een kerk-
gebouw afgestoten zou worden, en 
dit waarschijnlijk de dorsvloer zou 
zijn, hebben we contact opgenomen 
met de PKN-gemeente en aangege-
ven dat we graag op de hoogte ge-
houden wilden worden.
We dachten, wat zou dat mooi zijn als 
we een eigen gebouw zouden hebben, 
wat een kansen zou dat bieden. Wel 
dachten we dat het gebouw veel te 
duur voor ons zou zijn.
Maar toen dus ineens een bericht 
vanuit de PKN: de Dorsvloer kwam 
te koop en voor een zeer redelijk be-
drag. Wat te doen? 
Geen nieuwe raadsleden en de raads-
leden die er nog zijn, zijn aftredend en 
dan nu zo’n mooie kans die zich voor 
doet.
Wat te doen?
Als raad hebben we al jaren de wens 
om een voorganger te beroepen. En 
ook hierin al jaren geen succes. Nog-
maals onze vraag wat te doen?
Na veel overweging en overleg had-
den we besloten zoals bij u bekend 
om onze functie als raadslid neer te 
leggen. Dit was zeker geen gemakke-
lijke keuze. Maar toch leek het de bes-
te en enige stap die we konden zetten.

Doorgaan tot november leek ons al-
leen maar uitstel. Dan nu maar. In de 
hoop dat er mensen op zouden staan. 
Wat een spannende tijd. Zeker als je 
bedenkt dat er doopkandidaten zijn. 
Zou de gemeente in actie komen?
En dan ook nog in deze tijd van coro-
na wat ook niet erg meewerkte.
We hebben zoals bekend de stap ge-
zet, onze functie neergelegd. En wat 
zijn we achteraf blij dat we dat gedaan 
hebben. En de gemeente is in actie ge-
komen. We zijn blij en dankbaar.
Goed om dat ook hier te schrijven. 
Blij en dankbaar.
Dankbaar voor de steun vanuit de 
voorgangers die ons verhaal aan wil-
den horen.
Dankbaar voor de hulp vanuit de 
Unie met als resultaat Hans Ottens 
als interim om ons bij te staan.
Dankbaar voor de werkgroep die is 
gaan bidden voor onze gemeente.
Dankbaar voor de gemeente die in 
actie is gekomen.
Blij en dankbaar dat er doopkandida-
ten zijn.
Maar bovenal blij en dankbaar dat we 
zien dat God ons niet loslaat. Dat hij 
met ons doorgaat. Dat Hij het is die 
de gemeente bouwt.

Hoe het verder zal gaan met de ge-
meente is nu niet bekend, maar we 
zien met vertrouwen uit naar de toe-
komst.

Met een blijde en dankbare groet,

Raad
Namens de Raad Michel Klein en Wietske Wijnholds
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Het is 14 februari 2021 als ik als inte-
rim voorganger officieel word ingeze-
gend in de corona-livestream-dienst 
van de Baptistengemeente Spijke-
nisse. Vanaf december 2020 zijn de 
stuurgroep voorganger en ik samen 
bezig om te onderzoeken hoe we 
de gemeente kunnen helpen om tot 
rust te komen en een nieuwe toe-
komst te vinden. Afgesproken wordt 
dat ik als interimmer word ingehuurd 
voor 10 uur per week, uitgezonderd 
de maanden juli en augustus. Daarbij 
zal ik eens per maand voorgaan in de 
diensten. De stuurgroep voorganger 
werd omgevormd naar de werkgroep 
gemeenteopbouw.

Bedoeling is om samen met de ge-
meente middels een enquête en in 
individuele en groepsgesprekken in-
zicht te krijgen in de stand van zaken 
bij de gemeente. Nadat de enquête en 
de individuele gesprekken zijn uitge-
voerd, blijkt dat vanwege de situatie 
rondom corona groepsgesprekken 
niet kunnen worden georganiseerd. 
In plaats daarvan heb ik geprobeerd 
voor de zomervakantie zoveel mo-
gelijk bezoeken te doen en zo de ge-
meente enigszins te leren kennen en 
te inventariseren waar de gemeente 
staat. 

Wat blijkt uit de gesprekken is dat 
vooral de gesprekken rondom ethi-
sche thema’s veel impact hebben ge-

had in de gemeente. Het heeft bepaald 
niet geholpen dat vlak na afronding 
van de gesprekken de corona-pande-
mie op kwam zetten. Daardoor werd 
het ingewikkeld om elkaar te spreken 
en, vanwege beschadigde relaties, te 
werken aan herstel.

In de gemeentevergadering van 25 
mei 2021 is de rapportage die ik 
mocht samenstellen besproken. Dui-
delijk werd in die vergadering dat de 
gemeente, ook in corona-tijd, toe-
komst heeft. Regelmatig wordt, ook 
nu, aangehaald dat de gemeente ooit 
is begonnen vanuit het gebed van 
een paar mensen. Met de werkgroep 
gemeenteopbouw rond de zomer-
vakantie begonnen met het vinden 
van een weg voorwaarts. Er wordt 
een whatsapp groep gestart om het 
‘werk’ in de gemeente makkelijker te 
verdelen. En, zeker voor de zomer, 
wordt een wandelgroep actief waar-
in deelnemers opnieuw het leven 
met elkaar delen. Vanaf 1 juli legt de 
raad, in afstemming met de gemeente, 
haar taken neer. Als gemeente willen 
we een nieuwe start maken – eerst 
zonder raad. De werkgroep gemeen-
teopbouw fungeert voorlopig als ver-
zamelpunt van prioriteiten en helpt 
om de gemeente te activeren.

Inmiddels zijn we, als werkgroep inclu-
sief interim voorganger, op het punt 
aangeland dat er nagedacht wordt 

over een gebouw dat is aangeboden 
(Dorsvloer) en een nieuwe voorgan-
ger (in samenspraak met de gemeen-
te in Pernis). Verder wordt nagedacht 
over manieren om de vergrijzing van 
de gemeente te keren door in het ge-
meente zijn nadrukkelijk rekening te 
houden met (en gastvrij te zijn voor) 
jongeren en jonge gezinnen met kin-
deren. Het dankbare van het werk van 
de werkgroep zit volgens mij in het 
eenvoudige principe dat we als werk-
groep ons daar willen bewegen waar 
ruimte ontstaat. Dat is geen principe 
van toeval maar van het willen volgen 
van Gods stem en het uitgangspunt 
dat waar Hij leidt ruimte ontstaat. 
Het is een spannende manier van (op-
nieuw) gemeente willen zijn. 

In het seizoen 2020-2021 zijn bijna 10 
werkgroep vergaderingen geweest. Ik 
mocht deze vergaderingen voorzit-
ten. We kijken terug op een seizoen 
waarin we zochten naar verzoening 
en rust voor de gemeente. We kijken 
uit naar wat God in het komende sei-
zoen voor de gemeente in Spijkenisse 
zal doen.

Interim voorganger
Door Hans Ottens
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Secretariaat
Door Anneke Tessers

De secretaris fungeert als contactper-
soon voor ingekomen post en e-mail 
voor de gemeente en het bestuur, 
en verzorgt daarnaast de uitgaande 
e-mails en correspondentie.
Belangrijkste taak is dus het ontvan-
gen en doorgeven van informatie 
aan de juiste personen of instanties. 
De zondagse mededelingen maken 
voor de beamer nu er weer fysieke 
diensten zijn. Het samenstellen van 
het jaarboek en voorbereiden van de 
jaarvergadering en andere vergade-
ringen. 
Ook de regels van de ANBI en Wet 
op de Privacy worden in acht geno-
men.
Het communicatieteam bestaat uit 
Mirjam van de Meer en Anneke Tes-
sers. Door de uitbraak van Corona is 
de Nieuwsbrief dit seizoen niet meer 
verschenen. De reden was dat alle 
activiteiten stillagen. Wel is er iedere 
week een weekbrief verstuurd naar 
alle leden en vrienden.
Verder is er iedere dag wel iets te 
doen. 

In mei heb ik aan de Raad doorgege-
ven dat ik met ingang van 1 decem-
ber ga stoppen met het secretariaat 
Ik had al wel eens meer aangegeven 
dat ik mij ging beraden over mijn taak 
als secretaris en ik merk dat ik het 
de laatste jaren soms niet meer met 
plezier doe en daardoor komt er veel 
stress bij kijken. Na ruim 15 jaar vind 
ik wel tijd om het stokje over te dra-
gen. 
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De werkgroep ‘’gemeenteopbouw’’ 
heeft, ondanks alle beperkende maat-
regelen als gevolg van corona, be-
slist niet stil gezeten. Eind 2020 is 
de werkgroep ‘’voorganger’’ op zoek 
gegaan naar een interim voorganger. 
Een tijdelijke voorganger die ons als 
gemeente helpt en ondersteunt in het 
gemeenteopbouwproces. Hans Ot-
tens is deze tijdelijke voorganger. 
De werkgroep ‘’voorganger’’ is daarna 
opgeheven en vervolgens is de werk-
groep ‘’gemeenteopbouw’’ aangesteld. 
Deze werkgroep is samen met Hans 
Ottens aan de slag gegaan. Er hebben 
gesprekken plaatsgevonden met de 
gemeente om te begrijpen waar be-
hoefte is aan bijstelling. Daarna is een 
plan gemaakt voor de toekomst. U 
bent en wordt met regelmaat geïnfor-
meerd over stappen die gezet zijn en 
worden. 
In maart van dit jaar zijn wij in con-
tact gekomen met de wijkkerkenraad 
van PKN-gemeente de Dorsvloer 
bij metrostation De Akkers. Zij gaan 
hun gebouw afgestoten. Zo ontstond 
de vraag of dit gebouw wellicht een 
goed onderkomen kan zijn voor ons 
als baptistengemeente. Dit plan is 
verder uitgewerkt en onderzocht en 
biedt veel mogelijkheden. Hier bent u 
van op de hoogte gesteld en bij de be-
sluitvorming bent u nauw betrokken. 

Eerder dit jaar is er contact geweest 
met de baptistengemeente in Pernis. 
Zij zijn op zoek gegaan naar een part-
time voorganger. Zo ontstond het 
plan om te onderzoeken of de baptis-
tengemeente in Spijkenisse eveneens 
een parttime voorganger zou kun-
nen vinden en aanstellen. Uiteindelijk 
heeft Pernis een beroep uitgebracht 
op een kandidaat. Daarna heeft de 
werkgroep ‘’gemeenteopbouw’’ in 
Spijkenisse ook gesprekken gevoerd 
met deze kandidaat. Op het moment 
dat dit artikel wordt geschreven is dit 
proces volop aan de gang en wordt u 
geïnformeerd over de te volgen stap-
pen.  
Terugkijkend op het afgelopen jaar, 
mag worden geconstateerd dat de 
Heer van de gemeente ons op het 
oog heeft en met ons verder gaat. Wij 
mogen Hem gehoorzaam volgen.

Werkgroep gemeenteopbouw
Door Werkgroep ‘’gemeenteopbouw’’: Rebecca Radenborg, Esther Riemersma, Sybren Slager, Joop van de Pas, Clements Radenborg, Hans Ottens, Henk 
Mudde
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Hierbij een kort verslag van het af-
gelopen jaar. Geen gezellige ontmoe-
tingsmiddagen, zoals creatief bezig 
zijn, een spelletje doen of bloemstuk-
jes maken.

Maar als alternatief, zijn we bezoek-
jes gaan afleggen, met als (wapen) 
groet: ellebogenstoot en mondkap-
jes op. Eerst wel even vooraf een bel 
moment met de vraag of het bezoek 
welkom is. Met als antwoord, welkom 
we zien naar u uit.
Met kerst hebben we een leuke atten-
tie bezorgd en met het Paasfeest, een 
paas groet met gedicht: “Groot is de 
Heer “. Onze verwachting!

Wat de toekomst brenge moge, 
ons geleidt des Heren hand!

...

Taakveld Gemeenteopbouw

Senioren Contactgroep 
Door Anny van Oost
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Een blik terug 2020-2021, veel contact 
met bestuur van het Dorpshuis. Er is 
een nieuwe beheerder. Dat betekent 
dat het oude contract weer tevoor-
schijn komt, wat is daar nog van in ge-
bruik. In de loop der jaren verandert 
er veel. Dit gebeurt mondeling en na 
snel overleg na de dienst, zo van dat 
kan anders en of beter.
Na goed overleg zijn we er toch uit. 
Sommige dingen laten we en andere 
worden aangepast. 
 
De mannen van het geluid zijn moder-
ner geworden, het grote mengpaneel 
is ingewisseld voor een laptop We zijn 
nu digitaal, dit hebben we van New 
Life afgekeken. Dit is een kerkelijke 
gemeente die na ons in het Dorpshuis 
de eredienst viert.  We zijn op een za-
terdagmiddag bij elkaar gekomen om 
het een en ander uit te proberen. We 
zijn er nog niet maar we gaan zachtjes 
aan stapje voor stapje vooruit.
Zelf denk ik dat een cursusje nog wel 
handig kan zijn, maar wie talent heeft 
en feeling die mag zich melden bij mij.
 
Beamer dienst. Ook hier zijn we tech-
nisch weer vooruit gegaan, de oude 
laptop kon het programma niet van 
het geluid niet integreren met alle ge-

volgen van dien. Dus weer telefoon: 
Gert het gaat hem niet worden op 
deze manier, als we vooruit willen 
dan…, ok we willen vooruit! Dus in-
vesteren we in materiaal.

Het wordt voor mij steeds ingewik-
kelder. Zelf zou ik niet weten hoe het 
allemaal werkt, maar ik vind het wel 
mooi dat wat er nu staat modern en 
efficiënt werkt. De beamer kan thuis 
al worden voorbereid en het geluid 
kan om 9.30 uur binnenkomen in 
plaats van 8.30 uur om het geheel op 
te bouwen aan te sluiten en weer af 
te regelen. Dus u ziet achter de scher-
men gaan we gewoon door.

Inzet/ doorzetters/ aanpakkers/ uit-
vinders/ technici/digibeten. (Dat zijn 
zij waar ik nu over schrijf)

Een woord van dank zijn we in dit 
jaarverslag zeker verschuldigd aan de 
mensen die in de Corona periode de 
livestream diensten hebben verzorgd. 
We hadden totaal geen idee wat er 
allemaal voor en bij komt kijken om 
zo een dienst te ondersteunen. En het 
is gelukt!!!! Natuurlijk niet zo van 1, 
2, 3, en voilà.... camera’s, draad/snoer, 
aansluiting, pluggen, computerpro-

gramma, microfoon, youtube, adres, 
de weekbrief, alles moest bij elkaar 
worden gezet met de nodige kennis, 
expertise, tijd, opzoeken op internet, 
bij kopen, enz. en dan de tijd die deze 
mensen erin hebben gestoken voor 
dat het zover is, en dat het werkte. 

Mensen en jonge mensen, echt uit de 
grond van mijn hart en namens de ge-
meente HARTELIJK BEDANKT voor 
jullie instelling om dit alles mogelijk te 
maken.

En nu verder...

Taakveld Samenkomst

Praktisch
Door Gert van Koppen 
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Wat een vreemd kerkelijk seizoen 
hebben we weer achter de rug. In 
september 2020 konden we na een 
periode van enkel Zoom diensten 
ook weer live bij elkaar komen in het 
Dorpshuis. Dit deden we twee keer 
per maand. Afgewisseld met 2 keer 
per maand een Zoom dienst. Het 
mooie van de live diensten was dat we 
een livestream konden aanbieden aan 
mensen die nog niet wilden of konden 
komen. Ook hadden we te maken met 
een beperking van het aantal mensen 
dat bij elkaar mocht komen waardoor 
we mensen vroegen zich vooraf aan 
te melden voor de dienst. Dit verliep 
gelukkig soepel.
Zoals we gewoon zijn, vierden we 
op de eerste zondag van de maand 
het avondmaal. De beker wijn en een 
bord met stukjes matze vervingen we 
door kleine cupjes met een stukje 
matze en een beetje wijn.
Terwijl we toeleefden naar een live 
kerstdienst met bezoekers in het 
Dorpshuis werd half december de 
tweede lockdown aangekondigd.
We schakelden vrij gemakkelijk 
weer over naar Zoom diensten. En 
op Eerste Kerstdag hielden we een 
livestream vanuit het Dorpshuis. En-
kele dagen voor kerst hadden de 
kinderen en tieners bij iedereen aan 

huis een rode kaars bezorgd. Tijdens 
de kerstdienst stak iedereen de kaars 
aan. Zo waren we als gemeente toch 
met elkaar verbonden.

In de week voor Pasen zijn er kaar-
ten verstuurd naar alle mensen van 
de gemeente. Mirjam had twee mooie 
ontwerpen gemaakt. Een kaart voor 
de volwassenen en een kaart voor de 
kinderen en jongeren. Deze werden 
erg gewaardeerd.
Op Goede Vrijdag hebben we een 
stilte wandeling gehouden in het 
dorpshuis. Op diverse plekken in het 
dorpshuis stonden tafels met daarbij 
een bijbeltekst en een vraag om even 
bij stil te staan. Ook kon er bij een 
tafel avondmaal gevierd worden. Bij 
de uitgang kreeg iedereen een waxi-
nelichtje mee. Tijdens de onlinedienst 
op eerste Paasdag werd deze bij de 
mensen thuis weer aangestoken.

Vanaf Pinksteren zijn we weer ge-
start met diensten waarbij bezoekers 
aanwezig waren in combi met een 
livestream. Er mocht helaas nog niet 
met elkaar gezongen worden. We luis-
terden naar onze eigen voorzangers 
en muzikanten of naar liederen via 
YouTube.

Door versoepelingen van de coro-
na-maatregelen stapten we vanaf juli 
weer over naar wekelijk live dien-
sten in het dorpshuis en kwam de 
livestream te vervallen. In de dienst 
van 4 juli namen we afscheid van Mi-
chel en Wietske als raadsleden. 

Zo zijn we de zomer doorgegaan 
met onze wekelijkse diensten in het 
dorpshuis. En kijken we hoopvol uit 
naar het nieuwe seizoen en wat God 
voor ons als gemeente in petto heeft.

Taakveld Samenkomst

Inhoudelijk
Door Esther Riemersma
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Vandaag is het 14 September en zojuist is er door de rege-
ring bekend gemaakt dat de 1,5 meter per 25 September 
a.s. afgeschaft zal gaan worden.
Dat is een mooi bericht en geeft weer perspectief voor 
onze kerkdiensten.

In het afgelopen jaar hadden wij gedeeltelijk Zoom dien-
sten en toen er weer 30 mensen fysiek naar de dienst 
mochten zijn er ook livestream diensten opgezet waar we 
nieuwe apparatuur voor hebben aangeschaft.

In Januari 2021 is Hans Ottens bij ons in dienst gekomen 
als interim-voorganger met een contract tot eind Decem-
ber 2021.

Er is een mogelijkheid tot aankoop van de Dorsvloer en 
dat is financieel haalbaar uit eigen middelen en met een 
stukje hulp van de Unie.
Wat zou het mooi zijn om een eigen gebouw te hebben.

Elke week stond er een stukje in de nieuwsbrief over onze 
collectedoelen en dat is goed op gang gekomen. Giften per 
bank kwamen binnen en nu we weer fysiek naar de dienst 
kunnen is er bij de uitgang collecte met de welbekende 
collectezak maar het kan nu ook met de QR-code.

Verder heb ik het kasboek bijgehouden en hoop ik op een 
mooi nieuw jaar.

Financiëel overzicht 2020-2021
Door Cobie den Hollander
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Begrotingen

Administratie & Financiën

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21/8/22

Administratie & Financien
portokosten 125 125 44 125 140 125
onkosten algemeen 93 100 353 100 11 100
huur postbus 254 250 254 250 266 275
bankkosten 186 200 112 200 246 250
Communicatie
Jaarverslag 66 80 66 80 64 70
Nieuwsbrief 693 700 345 700 161 350
Beheer website 155 250 191 250 411 200
Lidmaatschappen
Unie van Baptistengemeenten 2742 2600 2392 2600 1658 1700
Unie taken commissie 186 175 40 175 92 150
Missie 175 175 175 175 175 175
Totaal Algemeen 4675 4655 3972 5055 3224 3395

Samenkomst

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21/8/22

Muziek, geluid- en beamerteam
Apparatuur + onderhoud + abonnementen 65 400 0 400 2866 400
Reserveringen instrumentarium 0 0 0 0 0 0
Programmateam
Speciale diensten 270 1000 255 1000 0 500
Preekvoorziening & Toerusting 7230 7000 6176 7000 6659 7000
Materialen 195 0 152 0 502 200
Cursusen/training/boeken 0 0 0 0 0 0
Totaal Samenkomst 7760 8400 6583 8400 10027 8100
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Jeugdwerk

Huisvesting

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21/8/22

Huisvesting
Huur Dorpshuis  Erediensten 8430 8500 7025 8500 3082 4000
Koffie & dienstverlening Dorpshuis 7771 6500 5665 6500 0 6000
Huur Dorpshuis wekelijkse activiteiten 575 250 80 250 0 500
Huur Schuilplaats + koffie/thee 0 1250 585 1250 0 0
Dorsvloer rente en aflossing 13650
Dorsvloer energie en internet 2800
Dorsvloer koffie/thee e.d. 1000
Dorsvloer onderhoud 5000
Dorsvloer koop 420000
Overdracht belasting 2% 8400
Bouwkundig rapport 360
Notaris kosten 600
Taxatie kosten 5000
Overname inboedel 500
Opstal verzekering 500
Inboedel verrzekering 500
Inbraak verzekering
Verzekering diverse 318 400 185 400 327 0
Totaal Huisvesting 16776 16500 13355 16500 3082 468810

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21/8/22

Crèche
Algemeen / materialen 0 100 0 100 0 100
kinder/tienerkerk
Algemeen/ materialen/uitstapjes 377 450 174 450 203 200
Pasen/kerst/speciale diensten 26 135
NeXT
Algemeen/ materialen/uitstapjes 854 1200 322 1200 0 600
toerusting 0
Interkerkelijk jeugdwerk
Activiteiten 0 0 0 0 19 200
Totaal Jeugdwerk 1257 1750 631 1750 222 1100
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Pastoraat & zending

Gemeenteopbouw

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21/8/22

Toerusting
Onderwijsavonden 480 400 0 400 0 400
Materialen 0 0 0 0 0 0
Materiaal Huiskringen 149 120 120 120 0 120
Toerusting Kringleiders 0 0 0 0 0 0
Literatuur en materialen 0 0 0 0 0 0
Vrouwennetwerk 0 0 0 0 0 0
Senioren contactgroep 25 150 0 150 0 0
Maaltijd & Ontmoeting 0 200 51 200 84 100
Totaal Gemeenteopbouw 654 870 171 870 84 620

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21/8/22

Pastoraat, Diaconie & Zending
Pastorale zorg algemeen 30 100 3500 100 -3500 500
Verjaardagskaarten etc. 145 200 199 200 171 200
Bloemengroet 390 400 39 400 197 400
Sponsoring DTS 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Sponsoring zending Rotterdam 1200 0 0 0 0 0
Sponsoring Vrede vd Stad 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Diaconie onvoorzien 0 100 -1000 100 150 150
Totaal Pastoraat & Diaconie 4165 3200 5138 3200 -582 3650
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Loonkosten

Totaal begroting en uitgaven

Inkomsten

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21/8/22

Coaching 2772 2200 363 0 0 0
Buro Belief 440 3938 3840 0 0 0
Salaris gemeentewerker/voorganger 12500 10.000 -1849 10.000 13832 30.000
Administratie kosten 0 0 0 0 0 0
Totaal loonkosten 15712 16138 2354 10000 13832 30000

Uitgave Begroting Uitgave Begroting Uitgave Begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21/8/22

Totaal Algemeen 4993 5055 4157 5055 3551 3745
Totaal Huisvesting 16776 16.500 13355 16500 3082 468810
Totaal Samenkomst 7760 8400 6582 8400 10027 8100
Totaal Jeugdwerk 1257 1750 630 1750 222 1100
Totaal Gemeenteopbouw 654 870 172 870 84 620
Totaal Pastoraat, Diaconie & Zending 4165 3200 5138 3200 -582 3650
Totaal Loonkosten 15712 16138 2354 10000 13832 30.000

totaal 51317 51913 32388 45775 30216 516025

resulaat begroting resultaat begroting resultaat begroting

9/18-8/19 9/19-8/20 9/19-8/20 9/20-8/21 9/20-8/21 9/21-8/21

VVB 33745 35.775 27615 35775 26945 30715
Giften 330 0 0 0 0 0
Rente 137 0 0 0 0 0
lening unie 21000
huur newlife 8000
huur diverse 4000
Opname 17000 16.138 6500 10.000 0 30.000
Totaal 51212 51.913 34115 45775 26945 93715
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Overzicht van het ledenaantal van de gemeente

Verkorte balans

Totaaloverzicht en Balans
Inkomen Uitgave

Taakvelden 30216
VVB 26945 Uitgave reservering techniek 0
Thema collecte’s 3185 Uitbetaling thema collecte’s 3185
Collecte gemeente 0
Kinder- en tienerkerk collecte’s 0 Uitbetaling kinder- en tienerkerk collecte’s 0
Giften DTS 725 Uitbetaling giften DTS 725
Giften diversen 246 Uitbetaling diverse giften 246
Totaal 31101 34372

Debet Credit
ING betaalrekening 3907 Reservering techniek 5605
ING spaarrekening 247317 Kapitaal 31/8/21 445432
ASN bank 99864
Triodos 99949
Totaal 451037 451037

Aantal leden per 31-08-2020 55

Lidmaatschap beëindigd
Ger de Willigen - overleden 
Joke Wigman
Yvonne Grit
Totaal af 3

Totaal bij 0

Aantal leden per 31-08-2021 52
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Collecte overzicht 2020-2021

VVB nummers

September Jeugd met een Opdracht   270
Oktober Voedselbank   200
November Schoenendoosactie   275
December Redt een kind   215
Januari Unie - Zending   305
Februari Mercy Ships   190
Maart Jeugd met een Opdracht   170
April Moldavie   202
Mei Zomerkampen   233
Juni Unie - Myanmar   264
Juli Compassion   474
Augustus Evangelische Hogeschool   387

Totaal 3185

Nummer Bedrag

101 4425
106 600
109 0
110 960
124 300
126 1320
133 720
136 420
139 800
140 1680
142 1700
157 1260

Nummer Bedrag

169 0
171 2400
174 0
176 1200
179 600
188 1500
274 1500
293 900
296 600
297 100
304 360
311 200

Nummer Bedrag

313 0
317 0
318 250
319 1200
327 600
328 0
336 600
341 240
402 300
403 210

Totaal 26945



19

Inleiding
De uitgangspunten voor de gemeentefinanciën zijn:
• transparant en duidelijk te zijn voor iedereen
•  met elkaar verantwoordelijkheid te geven en te nemen.
Een middel daarbij is de zogenaamde: Vaste Vrijwillige Bij-
drage (de VVB)

VVB?
De VVB is bedoeld om op een verantwoorde manier met 
elkaar de kosten van de gemeenteorganisatie te dragen en 
de financiering van in de begroting genoemde doelen en 
plannen. Het streven is om zo de totale begroting van een 
jaar sluitend te krijgen.

Waarom een VVB?
VASTE   De VVB is een vaste bijdrage. Dat wil 

zeggen: een vaste, liefst maandelijkse be-
taling (bv. automatische overschrijving).

VRIJWILLIGE  De VVB is een vrijwillige bijdrage. Er is 
geen verplichting, wel hebben we ver-
antwoordelijkheid naar elkaar en de ge-
meente.

BIJDRAGE   De VVB is een bijdrage om samen de 
kosten te dragen die we als gemeente 
van plan zijn om te maken.

Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat we als gemeente gezamenlijk de lasten 
dragen naar draagkracht.
Het verleden leert, dat een deel van de gemeente meer 
bijdraagt, anderen minder.
Het doel is, om de inkomsten en uitgaven helder en duide-
lijk te maken en inzicht te geven, wat we als gemeente aan 
kosten hebben. U, als individueel lid/vriend, neemt hierin 
zelf uw verantwoording.

Hoe gaat dit in de praktijk?
De mogelijkheid, om per bank of giro bij te dragen voor 
collectedoelen of acties, willen we meer stimuleren. (Dit is 
fiscaal voor u ook aantrekkelijk).
In de administratie worden VVB en giften apart geadmini-
streerd; zo kunnen er dus ook giften voor specifieke ge-
meentelijke doelen gegeven worden, naast de VVB, evenals 
voor de themacollectes.

Nummer Ledenadministratie
U heeft een nummer ontvangen, waaronder uw VVB-bij-
drage geadministreerd wordt. Onder deze nummers wor-
den in het jaarverslag de VVB-inkomsten van het afgelopen 
jaar vermeld. Dit nummer is alleen bekend bij u en de 
penningmeester.

Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)
Door Cobie den Hollander, penningmeester




