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1. Algemene gegevens 

Naam:    De Verbinding, Baptistengemeente Amsterdam  

RSIN/ fiscaal nummer:  8073.96.199 

Website:    www.bgdeverbinding.nl 

Email:   info@bgdeverbinding.nl 

Adres samenkomst: Louis Couperusstraat 133, 1064 CE  Amsterdam 

Postadres:   Louis Couperusstraat 133, 1064 CE  Amsterdam 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 3314.2423 

Onze gemeente is aangesloten bij de ABC Gemeente Nederland (www.abcgemeenten.nl) die 

zijn ingeschreven als koepel bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3028.3269. Het 

RSIN/ fiscaal nummer van de ABC Gemeente Nederland is 8002.78.082 die een 

groepsbeschikking heeft inzake de ANBI. 

2. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad en wordt gevormd door de oudsten en 

diakenen van deze gemeente. In onze gemeente telt de raad momenteel 5 leden, die worden 

gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.  

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. Conform de 

statuten geeft de kascontrole commissie goedkeuring aan de jaarrekening. De raad is 

eindverantwoordelijk voor het bestuur, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van onder 

andere de begroting en de jaarrekening. Conform de statuten geeft de algemene 

ledenvergadering goedkeuring aan de begroting en de jaarrekening.  

3. Doelstelling en visie 

’Hart voor Jezus   Hart voor Mensen   Hart voor Amsterdam’, zo luidt het motto van ‘De 

Verbinding’, Baptistengemeente in onze prachtige hoofdstad Amsterdam. We bieden een 

betrokken en inspirerend thuis waarin we je graag helpen Jezus te leren kennen en te groeien in 

het volgen van hem. In wat voor fase in je zoektocht je ook bent; we  zien er naar uit je te 

verwelkomen en samen op reis te gaan! 

Dit geloven wij 

De Bijbel is Gods Woord en de grondslag voor ons geloof en leven. In de Here Jezus Christus 

biedt God ons vergeving en verlossing aan. Door geloof in Hem worden we door de Heilige 

Geest wedergeboren. De doop door onderdompeling symboliseert deze wedergeboorte; we zijn 

gestorven, begraven en opgestaan met Christus tot een nieuw leven als kind van God. 

Vervolgens groeien we in discipelschap door het volgen van de Here Jezus in ons dagelijks 

leven; daardoor krijgt zijn beeld steeds meer gestalte in ons. 



De Verbinding, Baptistengemeente Amsterdam 

 3 

Missie 

In onze missie maken we duidelijk waarom ‘De Verbinding’ bestaat en wat wij zien als onze 

opdracht: ‘Alle mensen in Amsterdam en omgeving helpen groeien in het toegewijd volgen van 

Jezus.’ 

Visie 

In onze visie beschrijven we hoe we als ‘De Verbinding’ willen zijn en waarnaar we samen 

streven: ‘We zijn een uitnodigend gezin van God dat op een eigentijdse wijze uitdaagt en 

ondersteunt om te leven tot eer van Jezus.’  

4. Beleidsplan 

Onderstaande waarden geven een goed beeld van de manier waarop we de missie & visie in de 

praktijk van ‘De Verbinding’ toe willen passen: 

Genade 

Fundament van ‘De Verbinding’ is de genade van Jezus waardoor we het voorrecht ontvangen 

een relatie met God aan te gaan. We willen deze bevrijdende genade ervaren in ons dagelijks 

leven en het doorgeven aan de mensen om ons heen. 

Groei 

Wij zijn ervan onder de indruk dat God zijn Heilige Geest geeft, zodat we verdere stappen 

kunnen zetten in het toegewijd volgen van Jezus. Door middel van activiteiten die we 

organiseren en relaties die worden opgebouwd, willen we je hierin uitdagen en ondersteunen. 

Groepen 

Leren Jezus te volgen doen we samen als zijn gezin. Op zondagmorgen komen we als grotere 

groep bij elkaar voor een inspirerende dienst, doordeweeks in kleinere groepen waarin we zorg 

voor elkaar dragen en helpen het onderwijs van Jezus te ontdekken en toe te passen. Dit alles 

doen we op een eigentijdse wijze, zodat het ook relevant is voor je dagelijkse leven. 

Gaven 

Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt de plaatselijke kerk/gemeente ‘Het lichaam van 

Christus’ genoemd. Met dit enorme compliment wordt bedoeld dat Jezus ons de 

verantwoordelijkheid geeft als het ware zijn handen en voeten in Amsterdam en omgeving te 

zijn. God geniet ervan als we de gaven die de Heilige Geest ons geeft, inzetten om mensen 

binnen en buiten de Verbinding te dienen. 

Geven 

Doordat we leren wie Jezus is, groeit in ons het verlangen onszelf ‘terug te geven’ aan God, 

onze schepper. We willen verantwoorde en gulle rentmeesters zijn van de tijd, het bezit en de 

gaven die God ons geeft. Op deze manier investeren we in de groei van Gods gezin in diepte 

(groei in toewijding) en breedte (groei in aantal). 

Continuering en structuur 

In januari 1948 ging, mede door het steeds groeiende aantal bezoekers, de gemeentelijke 

benaming in. Ze ging toen over van Stichting naar Gemeente. Ondanks deze officiële benaming 

was er in feite al sprake van een gemeente, want van bezoekerszijde werd gevraagd om de 

bediening van de doop en de gemeenschap in de deelneming aan het Heilig Avondmaal.  
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De meer Bijbelse vorm werd in 1946 aangegeven, toen men ouderlingen en diakenen aanstelde. 

In 1948 werden de statuten vastgesteld. 

De Verbinding is een uit straatevangelisatie geboren gemeente. De Verbinding staat wel 

samenwerking voor, waar nodig met andere baptisten en/of evangelische en reformatorische 

gemeenten. Zij is daarom ook lid van de ABC Gemeenten Nederland (Alliantie van Baptisten en 

CAMA).  

 

Voorgangers die van de aanvang af de gemeente gediend hebben en tot op heden nog dient is:  

 

1943 – 1964   ds. J.A. Visser  † 2000   1990 – 1994   ds. W. Kos 

1964 – 1973   ds. J.A. Malgo    1995 – 2005   ds. P.D. Bouwman 

1974 – 1978   ds. G. Leuvenink    2002 – 2014   ds. W. Koedijk 

1979 – 1983   ds. A.J. Visser    2015 – heden  ds. J. Boertjens 

1984 – 1989   ds. R. Reiling  † 1998   2017 – heden  ds. O. Bottenbley 

 

5. Beloningsbeleid 

De beloningen zijn geregeld in een overeenkomst genaamd aanstellingsbrief. Verder zijn er nog 

enkele punten vastgelegd in de rechtspositieregeling die beide partijen ondertekenden. Voor de 

hoogte van de beloning is aansluiting gezocht bij de landelijke schalen die gangbaar zijn voor 

kerkelijk werkers. 

Leden van raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk 

gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

6. Verslag activiteiten 

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden en groeien  van 

een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het 

plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de statuten gedelegeerd naar afzonderlijke 

bedieningen. Zij behartigen bepaalde taken binnen het gemeente-zijn. Op onze website treft u 

hierover meer informatie aan. 

 

7. Voorgenomen bestedingen 

De voorgenomen bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van 

continuïteit: de voorganger verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook 

andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is 

dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom 2018/2019  Begroting inzicht in de 

begrote baten en lasten en betreft een boekjaar van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Kolom 

2018/2019 Rekening betreft dezelfde periode. De kolom 2018/2019 Rekening  en 2017/2018 

Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten.  
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Rekening 2017/2018 betreft de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018. In deze periode 

stapten we over van kalenderjaar naar gemeentelijkjaar. 

Verkorte staat van baten en lasten  
   2018/2019 2018/2019 2017/2018 

   Begroting Rekening Rekening 

   EUR EUR EUR 

BATEN      

      

Bijdragen gemeenteleden   124.800 217.724 157.496 

Opbrengsten uit bezittingen   500 356 2.176 

Bijdragen organisaties zonder winststreven 

Bijdragen bedrijven   

23.500 

20.000 

38.664 

35.500 

28.750 

14.751 

   

   

Totaal baten   168.800 292.244 203.173 

      

LASTEN      

    

Bestedingen pastoraat (voorganger & kerkelijk werkers)   99.450 98.424 118.899 

Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk   21.700 21.719 24.916 

Huisvestingskosten   21.700 19.285 34.743 

Algemene en beheerskosten   12.200 18.888 8.542 

Naar buiten gerichte activiteiten   56.250 50.550 62.387 

Lasten bezittingen   - 112.103 3.628 

   

   

   211.300 320.969 253.115 

      

Exploitatieresultaat   -42.500 -28.725 -49.942 

   

   

Toelichting staat van baten en lasten 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 

voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het 

werk van de gemeente waartoe zij behoren. Er zijn ook derden die de kerk een warm hart toe 

dragen. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 

vergoedingen voor de voorganger, de huur van een samenkomstruimte en aan de organisatie van 

kerkelijke activiteiten. Bijna een derde van de inkomsten was bestemd voor de (toekomstige) 

verbouwing.    

Onder gemeentewerk zijn opgenomen de kosten voor de verschillende bedieningen zoals 

ouderen, jeugd, kinderwerk, wijkkringen, onderwijs en overige geestelijke verzorging. 


