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1. Algemene gegevens 

Naam:    De Verbinding, Baptistengemeente Amsterdam  

Boekjaar:    1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 

RSIN/ fiscaal nummer:  8073.96.199 

Website:    www.bgdeverbinding.nl 

Email:   info@bgdeverbinding.nl 

Adres:   Louis Couperusstraat 133, 1064 CE  Amsterdam 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 3314.2423 

Onze gemeente is aangesloten bij de Unie ABC Gemeente Nederland (www.unie-abc.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 7 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 

De missie van onze gemeente kan worden omschreven als “gericht naar boven (God), naar 
binnen(medegelovigen) en naar buiten (de wereld)”. Een belangrijk Bijbelgedeelte voor onze 

missie is Efeziërs 4:1-16. We willen dat nu concreter maken met de slogan: 

Hart voor Jezus, hart voor mensen, hart voor Amsterdam 

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. 
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Visie 

In het komende jaar is De Verbinding een groeiende gemeente van Jezus Christus. Zij geeft met 

inspirerende en toegankelijke erediensten gestalte aan het evangelie in Amsterdam. Op relevante 

en heldere manieren helpt zij niet-gelovigen de Here Jezus Christus te leren kennen. Zij worden 
betrokken en actieve gemeenteleden, onderling verbonden in zorgzame kringen. Zij groeien tot 

geestelijk volwassen volgelingen van Jezus Christus en voorbeelden voor anderen. 

  

4. Beleidsplan 

Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijke pijlers van het beleid: 

a. Inspirerende en toegankelijke erediensten (Psalm 50:23) 

Onze wekelijkse diensten zijn de ‘place to be’ waar je zonder schroom je vrienden, 

buren en collega’s mee naartoe neemt voor een ontmoeting met God en gemeenteleden. 

b. Leerzame en zorgzame kringen (Handelingen 2:42) 

Het hart van de gemeente klopt in de kringen die wekelijks samen komen voor 

bijbelstudie, gebed en onderlinge zorg. Eén of meer kringen kunnen de basis gaan 

vormen voor nieuwe (dochter)gemeente(n) in de regio Amsterdam, zodat het getuigenis 

van Christus’ werk op steeds meer plekken klinkt. 

c. Betrokken en actieve gemeenteleden (1 Petrus 2:5) 

Ieder gemeentelid is betrokken bij het welzijn van de gemeente en oefent één of meer 

taken uit, die bij zijn/haar van God ontvangen gaven passen. 

d. Groeiende volgelingen en voorbeelden (Efeze 4:15) 

Ieder gemeentelid groeit in zijn/haar toewijding aan Jezus en werkt als mentor/coach 

mee aan de geestelijke groei van de andere leden. 

e. Helder en relevant getuigenis in Amsterdam (Mattheus 5:14-16) 

We zijn in samenwerking met andere gemeenten door woord en daad een getuige van 

Jezus in Amsterdam en omstreken. Elk gemeentelid is een ambassadeur van Jezus op 

straat, school, kantoor, bij mensen thuis, in het ziekenhuis enz. Ook als kring 

ontwikkelen we allerlei activiteiten waarmee we een licht zijn voor onze wijk. 

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. 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 Unie-ABC Gemeenten Nederland.  
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Voorgangers die van de aanvang af de gemeente gediend hebben, zijn:  

 

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 – 2020  ds. J. Boertjens 

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

 

5. Beloningsbeleid 

De beloning van de voorganger van onze gemeente is geregeld in de overeenkomst genaamd 

aanstellingsbrief. Verder zijn er nog enkele punten vastgelegd in de rechtspositieregeling die 

beide partijen hebben ondertekend. Voor de hoogte van de beloning wordt 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 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 begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht 

in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
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Verkorte staat van baten en lasten 

Boekjaar eindigt 30 juni  

   2021 2021 2020 

   Begroting Rekening Rekening 

   EUR EUR EUR 

      

BATEN      

      

Bijdragen gemeenteleden   193.010 176.464 232.628 

Opbrengsten uit bezittingen   - - - 

Subsidies en overige bijdragen derden   39.000 7.570 60.919 

   

   

Totaal baten   232.010 184.034 293.547 

      

      

LASTEN      

      

 Bestedingen pastoraat (voorganger en kerkelijk werkers) 122.225 126.004 105.139 

Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk 27.520 18.389 66.169 

Huisvestingskosten   23.735 33.660 38.813 

Algemene en beheerskosten   9.600 11.615 10.070 

Naar buiten gerichte activiteiten   56.800 18.020 56.756 

Lasten bezittingen   15.000 33.380 25.039 

   

   

   254.880 241.068 301.986 

      

      

Exploitatieresultaat   -22.870 -57.034 -8.439 

   

   

 

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.  

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.  

Onder gemeentewerk zijn opgenomen de kosten voor de verschillende bedieningen zoals ouderen, 

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


