Publicatieplicht Baptistengemeente Siloam i.v.m. ANBI - 2022
1. Baptistengemeente Siloam
Vastgelegd in de statuten van 28 maart 2012.
De Baptistengemeente Siloam maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten 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.
2. Fiscaal nummer van de gemeente
Het fiscaalnummer van de gemeente is : 823462341.
3. Contactgegevens
Postadres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bezoekadres

: Secretaris Baptistengemeente Siloam, Van den Boschlaan 121, 6717 LT EDE
: niet openbaar
: secretariaat@siloam-ede.nl
: Oude Kerkweg 100, 6717 JS EDE

4. Doelstelling van de gemeente
Grondslag van de gemeente:
Het fundament van de gemeente is Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is de weg, de waarheid en
het leven. De gemeente is een plaatselijke gestalte van het Lichaam van Christus, waarvan Jezus
Christus het hoofd is. De gemeente aanvaardt de Bijbel, dat is het Oude en het Nieuwe Testament,
als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Zij belijdt dat de Drie-enige God zich
openbaart in de Bijbel en in het doorgaande werk van de Heilige Geest. De gemeente erkent de Bijbel
als het hoogste gezag voor geloof en leven. De gemeente is geworteld in het baptisme en wil zich
daar blijvend op oriënteren.
Doel van de gemeente:
De gemeente heeft als doel de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk van God, opdat
mensen zich met God laten verzoenen, Jezus Christus toegewijd gaan navolgen en zich laten
vervullen door de Heilige Geest. De gemeente streeft ernaar om een inspirerende en gastvrije
gemeenschap van christenen te zijn: een gemeenschap die het doel in onderlinge solidariteit en
opofferingsgezindheid uitleeft en vóórleeft. De gemeente streeft naar groei in geloof en liefde voor
God, de naaste en de schepping, opdat zowel in het persoonlijke als in het gemeenschappelijke leven
de genade en vrede van God beleefd worden. 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.

5. Het beleidsplan van de Baptistengemeente Siloam in hoofdlijnen
Het beleidsplan willen we gestalte geven door het concretiseren van de onderstaande 3 items zoals
beschreven in onze missie en waarden:
A. Wij volgen de Heer Jezus Christus en strekken ons uit naar geestelijke groei in onze relatie met
God.
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B. Wij dienen elkaar met onze liefde en met de gaven die de Heilige Geest geeft.
C. Wij delen het evangelie van de Heer Jezus Christus met onze naaste in woord en daad.
In het jaar 2021 hebben we uitvoering gegeven aan het gemeenteopbouwproces dat we in 2020 met
elkaar gestart zijn. Daarbij hebben we met elkaar in de spiegel én naar de toekomst hebben gekeken.
Op 11 november 2020 heeft de (gemeente)ledenvergadering dit Gemeenteopbouwplan Siloam op
weg (2020-2022) vastgesteld. In 2021 is gestart met de uitvoering van dit plan:










Er is een interim-stuurgroep gekozen en gevormd die voor een interim-periode van 2 jaar
uitvoering gaat geven aan de actiepunten in het gemeenteopbouwplan en de stabiliteit
hersteld heeft.
Er heeft een herstelproces in onderlinge verhoudingen plaatsgevonden: in samenkomsten,
pastoraat en kringenwerk is aandacht besteed aan de verwerking van ‘oud zeer’.
Versterking van geloof & gemeenschap in kringen en vieringen.
Er is een commissie diensten opgericht die de zondagse vieringen doordacht heeft en
opnieuw heeft ingericht. Dit is verwoord in de visie ‘Het huis van de zondag’. In het seizoen
2021-2022 is dit nieuwe beleid ook in uitvoering genomen. Nieuw zijn de familievieringen,
waarin meer ruimte is voor creativiteit, ontmoeting (lunch), getuigenis en waarbij ook de
kinderen in de samenkomst aanwezig zijn.
Inzet op kinder- en jeugdwerk, waarbij de jeugd – gedwongen door de coronabeperkingen –
in kleine celgroepen van 3-4 tieners samen komt met telkens 2 volwassen begeleiders.
De pastorale organisatie is herzien er is een breder pastoraal team gevormd om zorg te
kunnen dragen voor elkaar.
Er is een start gemaakt met missionair denken en betekenis krijgen voor de samenleving.

Regulier
Regulier onderdeel van het functioneren als gemeente is en blijft:
 Elke zondag is er een kerkelijke viering. Velen werken hieraan mee: gastsprekers,
samenkomstleiders, muzikanten, geluids- en beeldtechniek, kosters en koffieschenkers,
welkomstteam, gebedsteam e.d.
 In het seizoen 2021-2022 zijn er een aantal samenkomsten geweest waarin mensen gedoopt
zijn (6 dopelingen, die daarmee tevens lid werden van de gemeente) en waarin wij
verschillende kinderen hebben opgedragen met een zegengebed.
 Onderlinge zorg, zowel pastoraal als diaconaal: hiervoor zijn pastorale structuren aanwezig.
 Huiskringen en gebedstrio’s, die tweewekelijks of met een andere regelmaat samenkomen:
hier vindt Bijbelstudie en het onderlinge omzien naar elkaar plaats.
 Elk seizoen wordt gewerkt met een jaarthema. Onder die vlag wordt er samenhangend
aandacht besteed aan een thema (in prediking, bijbelstudie, gesprek). In 2020-2021 was het
thema ‘Dichter bij het vuur’, in 2021-2022 is het thema ‘Siloam: bron van levend water’.
 Kinderwerk: elke zondag zijn er afzonderlijke samenkomsten van het kinderwerk.
 Jeugdwerk (12+, 15+ en 18+): meerdere keren per maand komt de jeugd bij elkaar in
celgroepen voor bijbelstudie en maandelijks in een soos.
 Missionair werk: de gemeente ondersteunt een aantal missionaire werkers. In het najaar van
2021 is een evaluatie van het missionair werk gestart – dat heeft geleid tot een herijking en
herziening van het missionair beleid in 2022.
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Onderlinge communicatie vindt mede plaats door het tweewekelijks uitbrengen van een
uitgebreid mededelingenblad Siloamnieuws.
In december 2021 is het beroepingsproces voor een nieuwe voorganger in gang gezet. Dit
heeft geresulteerd in het uitbrengen van een beroep op ds. Harm Jut (wiens huidige
gemeente is de Baptistengemeente Dordrecht) op 19 mei 2022. Hij heeft het beroep
aangenomen.

Bijzonderheid: gemeente-zijn onder de COVID-19 beperkingen
Sinds april 2020 heeft de gemeente te maken met de beperkingen die er zijn door de
voorzorgsmaatregelen inzake het COVID-19 virus. Het betekende dat grotere en kleinere
samenkomsten niet meer konden dan wel anders moesten plaatsvinden. Deze maatregelen zijn ook
in 2021 in wisselende samenstelling voortgezet, naar de mate dat er van overheidswege vrijheden of
beperkingen werden afgekondigd in de wijze van samenkomen. Er waren perioden van louter
livestream, van max. 30 aanwezigen, max. 75 aanwezigen en weer volledige vrijheid (en daarna weer
‘terug’ als corona weer toesloeg). In de te nemen maatregelen volgen we telkens het advies van het
Interkerkelijk Contact inzake Overheidszaken (www.cioweb.nl). Ook de Unie van
Baptistengemeenten en de PKN volgen deze adviezen.
In praktische zin is sinds 2020 gewerkt met een livestream voor de kerkdiensten. Dit omdat er een
periode lang slechts een beperkt aantal mensen de samenkomsten kon bijwonen. Deze voorziening
om thuis de samenkomsten te kunnen volgen is in 2021 een standaardvoorziening geworden en
wordt ook nadien voortgezet. De huiskringen zijn in het seizoen 2020-2021 verkleind naar kleine
groepen van 2-4 personen; in 2021-2022 zijn ze, waar mogelijk of er die behoefte lag, weer wat
groter gegroeid. Het heeft het bijzondere effect gehad dat persoonlijke contacten en openheid zijn
versterkt.

Start van een nieuw bestuur voor een interim-periode
Omdat onze gemeente een aantal jaren met een onderbezetting van de raad te maken heeft gehad
en we een breed draagvlak wilden hebben voor de uitvoering van het gemeenteopbouwproces
(Siloam op weg) heeft de gemeente in maart 2021 een tijdelijk bestuur voor de periode van 2 jaar
gekozen: een interim-stuurgroep, bestaande uit 10 personen – zowel mannen als vrouwen, leden en
1 vriend. In de zondagse viering van 11 april 2021 zijn deze 10 mensen bevestigd in en ingezegend
voor hun taak. De stuurgroep wordt begeleid door een gemeenteopbouwwerker van de Unie van
Baptistengemeenten.
6. Bestuurssamenstelling
De interim-stuurgroep bestaat uit 10 (later 9) personen + een gemeenteopbouwwerker als adviseur.
Formeel zijn 4 mannelijke leden van de interim-stuurgroep tevens raadslid in de zin van artikel 10 van
onze Statuten.
De gemeente is sinds 2020 vacant: zij heeft geen vaste voorganger. In het najaar van 2021 is met
gemeenteavonden de voorbereiding gestart voor het beroepingsproces. N.a.v. onderling gesprek en
bezinning is een profielschets opgesteld, waarna een beroepingscommissie in december 2021 van
start is gegaan met de selectieprocedure. Op advies van de beroepingscommissie heeft de interimstuurgroep in april een kandidaat-voorganger aan de gemeente voorgesteld in de persoon van ds.
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Harm Jut, baptistenvoorganger te Dordrecht. In de gemeentevergadering van 19 mei 2022 is formeel
een beroep op ds. Harm Jut uitgebracht. Hij heeft dit beroep aangenomen en start met ingang van 1
september 2022.
7. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker of gemeenteopbouwwerker) volgt de
richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Leden van de interim-stuurgroep en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
De Baptistengemeente Siloam, heeft o.a. de volgende activiteiten ontwikkeld: zie hiervoor onder 5,
‘Regulier’.
9. Financiële verantwoording
Begroting 2021-2022 en Jaarrekening 2020-2021 Baptistengemeente Siloam Ede
Begroting van
01-09-2021 t/m
31-8-2022
Kosten
Samenkomst
Pastoraat / Diaconaat en Gebed
Onderwijs en Kringen
Missionair werk
Kinderwerk
Jongerenwerk
Beheer en Communicatie
Voorganger
Gemeente zijn
Zaalhuur
Contributies
Onvoorzien

Jaarrekening
01-09-2020 t/m
31-8-2021

Begroting van
01-09-2020 t/m
31-8-2021

16.150
900
950
13.000
1.350
1.900
4.750
30.500
1.600
35.650
7.425
600

11.126
0
2.400
14.792
1.127
1.189
1.531
30.073
50
32.424
7.809
0

8.950
1.150
3.500
13.200
1.650
2.000
5.250
38.000
1.700
35.500
9.275
2.325

Kosten totaal

114.775

102.521

122.500

Inkomsten
Bijdragen gemeenteleden
Extra giften
Collecten
Legaten
Overige baten

112.000
2.000
3.500
0
-225

116.649
4.878
2.038
0
746

122.000
5.500
5.000
0
0

Inkomsten totaal

117.275

124.311

132.500

2.500

21.790

10.000

Resultaat

###
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