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De Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug heeft van de Belastingdienst een ANBI 
beschikking gekregen. De voordelen van de ANBI status zijn dat giften voor de gevers aftrekbaar zijn 
voor de inkomstenbelasting. ANBI-instellingen hoeven over ontvangen giften en legaten geen 
schenk- of erfbelasting te betalen. 
 
Doelstelling en hoofdlijnen beleidsplan  
De gemeente stelt zich ten doel : 

- Het loven en eren van de Heere God door het maken van beelddragers van de Heere Jezus 
Christus;  

- Het opbouwen van de Gemeente in het geloof in de drieenige God; Vader, Zoon en Heilige 
Geest waarbij de Bijbel als enige gezaghebbende bron wordt gehanteerd;  

- Het vormen van een gemeenschap die de Heere Jezus wil dienen zowel in leer als in leven;  
- Naar het bevel en voorbeeld van Christus, om aan alle mensen en machten het evangelie te 

verkondigen, betuigende de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. 
 
Als Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug staan wij voor de doop op geloof door 
onderdompeling. Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus alleen bestaat uit gelovigen die zijn 
wedergeboren door de Heilige Geest. Daarbij geloven wij op grond van de Heilige Schrift dat de 
gemeente niet in de plaats is gekomen van Israël, maar een apart onderscheiden doel heeft. Jood en 
heiden zullen door de Heere Jezus Christus zalig moeten worden. Er is onder de hemel geen andere 
naam tot zaligheid gegeven. Tegelijkertijd weten wij ons sterk verbonden met alle mensen die 
geloven in de Heere Jezus Christus en Hem van harte liefhebben. 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente wordt gevormd door de oudstenraad, ondersteunt door 
diakenen. De oudstenraad bestaat uit 6 oudsten. Zij worden ondersteund door 6 diakenen. 
 
Beloningsbeleid 
Voorgangers krijgen per preekbeurt een vaste preekvergoeding uitbetaald.  
Verder worden slechts vergoedingen verstrekt aan oudsten of diakenen, wanneer er sprake is van 
gemaakte onkosten.  
Per 1 januari 2018 heeft de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug een vaste voorganger 
aangesteld, die een vaste maandelijkse vergoeding krijgt. Naast de vaste voorganger zullen er in het 
jaar ook nog diverse andere voorgangers blijven voorgaan. Zij komen uit zowel de eigen gemeente 
als uit andere gemeenten. 
 
Verslag van de activiteiten 
Gedurende het verslagjaar is de gemeente elke zondag samen gekomen in een openbare eredienst in 
het Dorpshuis De Buurthucht, Haarweg 33 te Overberg. Naast de zondagen zijn er ook 
samenkomsten op verschillende christelijke feestdagen gehouden.  
Enkele activiteiten die vanuit de gemeente worden georganiseerd zijn: 

- Iedere 2 weken komen de huiskringen van de gemeente samen;  
- Iedere 2 weken wordt er ook een gebedsbijeenkomst gehouden; 
- Iedere 3 weken is er een jeugdmiddag, waarin de jeugd van 6 t/m 12 samen komen; 
- Door het jaar heen worden enkele ledenvergaderingen georganiseerd; 
- 2 keer per jaar wordt er een gemeentedag georganiseerd. 

 
 



 
Financiële verantwoording 
 
In onderstaande verkorte staat van baten en lasten wordt inzicht verschaft in de werkelijke 
gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. In de kolom ‘Begroting 2018’ wordt inzicht gegeven in de 
begrote ontvangsten en uitgaven. Verwacht wordt dat de ontvangsten zullen toenemen in 
verhouding met 2017 om de kosten van de vaste voorganger te kunnen bekostigen. Hierdoor zullen 
tevens de uitgaven verder toenemen. 
De bijdragen van gemeenteleden bestaat uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) 
legaten. De overige inkomsten betreffen onder andere collecten die betrekking hebben op een 
daarvoor bestemd doel.  Dit betreft ook het grootste gedeelte van de post ‘diaconale uitgaven’ onder 
de lasten.  
In de ‘vergoeding voorgangers’ is voor 2018 zowel de vergoeding van de vaste voorganger als de 
gastsprekers opgenomen. 
De ‘uitgaven kerkdiensten en gemeentewerk’ bestaan onder meer uit huur van het gebouw en het 
drukken van de liturgie. 
De overige uitgaven betreffen diverse aanschaffingen met betrekking tot inventaris, jeugdwerk en 
andere bijeenkomsten. 
 
 
 

Verkorte staat van baten en lasten       

          

    Realisatie   Begroting 

    2017   2018 

BATEN    €     €  

          

Bijdragen van gemeenteleden 37.660   55.160 

Overige inkomsten 19.411   22.035 

    57.072   77.195 

          

LASTEN         

Vergoeding voorgangers 6.575 
  

     28.075  

Overige uitgaven kerkdiensten en gemeentewerk 8.585        8.958  

Diaconale uitgaven 24.519        26.125  

Overige uitgaven 5.863          7.040  

    45.542   70.198 

          

Resultaat   11.529   6.997 

 
 
 


