
 
 

Baptistengemeente Brunssum-Treebeek 

 Aangesloten bij de UNIE-ABC BAPTISTEN- & CAMA-GEMEENTEN  
 

 

PUBLICATIEPLICHT BAPTISTENGEMEENTE BRUNSSUM – TREEBEEK IN 
VERBAND MET ANBI – STATUS.  
 
 
1-1: NAAM EN ZETEL VAN DE GEMEENTE. 
De “Baptistengemeente Brunssum – Treebeek” vermeldt in haar statuten: 
 
Artikel 1.  

1. De gemeente draagt de naam “Baptistengemeente Brunssum-Treebeek”; 
2. De gemeente is gevestigd te Brunssum. 

 
De Baptistengemeente Brunssum - Treebeek maakt deel uit van de Unie-ABC (Baptisten- en CAMA-
gemeenten in Nederland), als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands 
recht. 

 
1-2: DE GRONDSLAG VAN DE GEMEENTE. 
De “Baptistengemeente Brunssum – Treebeek” vermeldt in haar statuten: 
 
Artikel 2.  
De gemeente aanvaardt als grondslag de Heilige Schrift, Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel.  
Zij gelooft en belijdt mitsdien: 

a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest; 

b. de soevereiniteit van God in de schepping, de voorzienigheid, de openbaring en de 
voleinding; 

c. onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn 
zondeloos leven, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke 
opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in 
macht en heerlijkheid. 

d. de Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar 
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle aangelegenheden van geloof en leven; er is 
geen dwaling in al wat zij verklaart. 

e. de universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem 
onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling; 

f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en 
zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door het geloof in Hem; 

g. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen wanneer Hij wederkomt tot het 
eeuwige leven; en van degenen die verloren gaan, ten oordeel; 

h. de doop in de Geest, in Wie wij tot één lichaam gedoopt zijn, de gemeente van Jezus 
Christus, waarvan de Heer het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het 
evangelie te verkondigen, te dopen in water en de maaltijd van de Heer, het avondmaal, te 
vieren; 

i. het werk van de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de 
gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te 
getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus. 

  

https://unie-abc.nl/


1-3: DOEL VAN DE GEMEENTE. 
De “Baptistengemeente Brunssum – Treebeek” vermeldt in haar statuten: 
 
Artikel 3.  
De gemeente stelt zich ten doel: 

a. de onderlinge opbouw in geloof, hoop en liefde; 
b. de toerusting tot dienstbetoon; 
c. de verkondiging van het evangelie, totdat Jezus komt. 

1-4: TOEKENNING ANBI – STATUS AAN DE GEMEENTE. 
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. FISCAAL NUMMER VAN DE GEMEENTE. 
Met brief 14-12738 d.d. 9 september 2014 heeft de Belastingdienst / Kantoor Roermond 
aan de Baptistengemeente Brunssum - Treebeek het fiscale nummer 8543.26.315 
toegekend. 

3. CONTACTGEGEVENS VAN DE GEMEENTE. 
• Bezoekadres: Trichterweg 116, 6446 RD Brunssum; 
• Correspondentieadres: Trichterweg 116, 6446 RD Brunssum; 
• Telefoonnummer: 045-5225453 (kerkbeheer); 
• E-mailadres: secretariaat@baptistengemeentebrunssum.nl.; 
• Fiscaal nummer: 8543.26.315; 
• KvK-nummer: 61399582. 

4. BESTUURSSAMENSTELLING VAN DE GEMEENTE. 
De Kerkenraad van Baptistengemeente Brunssum - Treebeek bestaat uit: 

• Voorganger (part time); 
• (tijdelijk) voorzitter; 
• Secretaris (vacant); 
• Penningmeester; 
• 3 oudsten; 
• 1 stagiair; 
• 1 medewerker Secretariaat 

5. HET BELEIDSPLAN VAN DE GEMEENTE IN HOOFDLIJNEN. 
De missie, visie en doelen van de Baptistengemeente Brunssum – Treebeek luiden als volgt: 
 
• Missie: 

Samen Jezus aanbidden, dienen en bekendmaken. 

• Visie: 
Wij willen gezin van God zijn, door God en onze naaste lief te hebben. Wij willen door middel 
van de werking van de heilige Geest, getuige zijn van Jezus en mensen tot Zijn volgelingen 
maken, door het ontvangen en doorgeven van Zijn onderwijs. 

• Doelen: 
1. God liefhebben = een leven leiden van aanbidding  (Matteüs 22:37); 
2. Elkaar liefhebben = elkaar en onze naaste(n) dienen  (Matteüs 22:39); 
3. Jezus bekendmaken = getuige zijn van Jezus Christus (Matteüs 28:19); 
4. Discipelen maken = actief lid van de Gemeente zijn  (Matteüs 28:19); 
5. Onderwijs volgen/geven = groeien in geloof   (Matteüs 28:20). 

 
De Baptistengemeente Brunssum – Treebeek wil een missionaire gemeente zijn. Dat komt tot 
uitdrukking in de visie van de gemeente. De gemeente richt zich vanaf 2022 - onder het thema: 
‘Missionair jubileren’ - op het jubileumjaar 2025, teneinde in de jaren daar naartoe verschillende 
missionaire activiteiten en initiatieven te ontwikkelen en zo het 100-jarig bestaan te vieren. 
Een aantal bestaande initiatieven worden al georganiseerd, zoals  

• een viertal Kliederkerk-diensten per jaar; 
• tien keer per jaar Eet & Ontmoet, om alleen gaanden in de gelegenheid te stellen elkaar te 

ontmoeten tijdens een 3-gangen maaltijd; 
• op kerstavond worden de buurtbewoners uitgenodigd voor een feestelijke kerstdienst. 

 
De verkondiging van het evangelie buiten Nederland behoort tot het beleid van de gemeente. 

mailto:secretariaat@baptistengemeentebrunssum.nl


Baptistengemeente Brunssum – Treebeek maakt deel uit van UNIE-ABC. 
Unie-ABC is een geloofsgemeenschap die bestaat uit Baptistengemeenten en CAMA-gemeenten in 
Nederland. Unie-ABC is eind 2020 ontstaan uit een (vooralsnog) bestuurlijke fusie tussen de Unie van 
Baptistengemeenten in Nederland ('de Unie' genoemd) en de Alliantie van Baptisten- en CAMA-
gemeenten ('ABC' genoemd). 
Het 'Beleidsplan Unie van Baptistengemeenten in Nederland 2016-2020 vind u hier.  
 
6. BELONINGSBELEID. 
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de 
Unie van Baptistengemeenten. Via onderstaande link vind u alle informatie hieromtrent: 
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever 

 
Zie ook advies inzake spreekbeurtvergoeding: https://baptisten.nl/images/over-
ons/documenten/declaratie_spreekbeurt.pdf 
 
Leden van de Kerkenraad en diverse commissies ontvangen géén vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. 

7. DE DOELSTELLING VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN. 
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. 

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 links: 
Statuten van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland Statuten 
Huishoudelijk reglement van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland Huishoudelijk Reglement 
Werkorde Unie van Baptistengemeenten in Nederland Werkorde 

8. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTE. 
 
Het jaarverslag van de activiteiten die in 2021 in onze Gemeente hebben plaatsgevonden kunt u hier 
vinden:  

9. FINANCIËLE VERANTWOORDING. 
 
Hier ziet u het overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2021 alsmede de vastgestelde begroting 
over 2022. 

https://www.baptistengemeentebrunssum.nl/wp-content/uploads/2022/05/Beleidsplan_unie-2016-2020.pdf
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https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/declaratie_spreekbeurt.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/declaratie_spreekbeurt.pdf
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
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https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202015.pdf
https://www.baptistengemeentebrunssum.nl/wp-content/uploads/2022/05/Kerkelijk-jaarverslag-2021.pdf
https://www.baptistengemeentebrunssum.nl/wp-content/uploads/2022/05/Realisatie-Financien-en-begroting-2021-en-begroting-2022_220226.pdf

