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Samenstelling bestuur
Het algemene bestuur van de gemeente wordt gevormd door de oudstenraad samen met de voorganger. De rol van
voorzitter wordt door één van de leden van de oudstenraad vervult. Zowel de gemeente als de raad mag kandidaten voor het
oudstenschap voorstellen. Een kandidaat wordt vervolgens na een stemprocedure met een positieve uitslag als oudste
ingezegend.

Missie, visie en doelstellingen
Missie
De Baptisten Gemeente “Het Lichtbaken” ziet het als haar opdracht om Zichtbaar en Zorgzaam in de maatschappij te staan
door het Licht van Gods Woord en de Liefde van de Heer Jezus uit te stralen naar elkaar en naar onze omgeving, zodat
mensen worden aangeraakt en veranderen in toegewijde volgelingen van Jezus Christus. (Zie hiervoor Mattheüs 5: 15, 16
en Mattheüs 22: 37-40)
Onze missie laat zich kernachtig samenvatten in ons missiestatement:
Samen met passie Gods Woord doorgeven!
Visie
De Baptisten Gemeente “Het Lichtbaken” is een levende gemeenschap waarin Jezus Christus, onze Verlosser, centraal staat.
“Jezus is de hoop voor deze wereld en de kerk in zijn instrument”. Wij zijn een gemeente:

- waar mensen zich welkom voelen en ruimte is voor herstel en genezing;
- waar door woordverkondiging, onderwijs, aanbidding en de werking van Gods Geest, mensen groeien in geloof, om zo
volwassen en stabiele christenen te worden;

- waar mensen hun gaven en talenten kunnen ontwikkelen tot opbouw van Gods gemeente;
- die voor zichtbaar en zorgzaam te zijn mensen wil winnen voor Gods Koninkrijk.
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Doelstellingen
Teneinde invulling te geven aan de missie en visie stelt de gemeente zich de volgende doelen:
Bidden en aanbidden

Gebed is de motor van onze gemeente. Aanbidding is een levensstijl, toegewijd aan en in relatie met God leven, Hem
danken en alles van Hem verwachten.
Dienen en getuigen

Actief door woorden en daden de liefde en boodschap van Jezus doorgeven aan elkaar en aan de wereld om ons heen.
Hierbij richten we ons in eerste instantie op de mensen die woonachtig zijn in Den Helder en omstreken, maar wij zijn ook
betrokken bij zendingsprojecten over de gehele wereld.
Onderwijzen en dopen

Door middel van onderwijs wordt een basis gelegd voor een vast geloof in Jezus Christus. De waterdoop is een zichtbare
stap in dit geloof. In de gemeente wordt gedoopt op grond van iemands getuigenis. Vanuit Gods Woord willen we samen
blijven groeien in heiligheid, geloof en kennis van God. Discipelschap is hierbij een belangrijke waarde.
Zorgen

De gemeente draagt zorg voor elkaar. Mensen krijgen ruimte om te herstellen en genezen tot bruikbaarheid in Gods
Koninkrijk.
Bouwen

Mensen tot hun doel laten komen door gavengericht te werken en mensen in te zetten in de gemeente tot opbouw van de
gemeente.

Beleidsplan
Aan het missiestatement van onze gemeente - samen met passie Gods Woord doorgeven - geven we invulling door het
stellen van de hierboven genoemde doelen. Dit resulteert in een aantal activiteiten die zijn ondergebracht in een zestal
werkvelden ((ere)diensten, zorg, jeugd, groeien, evangelisatie en facilitair) waarover diakenen worden aangesteld. Binnen
deze werkvelden kunnen meerdere activiteiten zijn die worden aangestuurd door een taakleider.
De diakenen stellen samen met hun taakleiders geloofsplannen voor de lange termijn en jaarplannen voor de korte termijn
op waarin ze de visie van de gemeente binnen hun werkveld/taakveld uitwerken.
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De organisatiestructuur van onze gemeente ziet er als volgt uit:

Gemeente
vergadering

Oudstenraad
+ Voorganger
Diaken Diensten
Diaken Zorg
Diaken Jeugd
Diaken Groeien
Diaken Evangelisatie

Diakenraad
m/v

Werkveld
Diensten

Werkveld
Zorg

Werkveld
Jeugd

Werkveld
Groeien

Werkveld
Evangelisatie

Werkveld
Facilitair

Beloningsbeleid
Baptisten Gemeente “Het Lichtbaken” heeft een voorganger in dienst voor 16 uur per week.

Verslag activiteiten
De gemeente organiseert wekelijks, op zondagmorgen, diensten op het bezoekadres. Tijdens deze diensten is er in de vorm
van een crèche opvang voor de allerkleinsten en bezoeken de andere kinderen de zondagsschool.
Elke tweede en vierde woensdag van de maand ontmoeten de gemeenteleden elkaar op de groeigroepen om samen te
zingen, te studeren en te bidden. Elke eerste woensdag van de maand worden thema-avonden georganiseerd waarin
uiteenlopende onderwerpen worden behandeld.
Daarnaast heeft de gemeente dit jaar weer een levende kerststal georganiseerd en hebben we deelgenomen aan de
jaarlijkse wijkmanifestatie van de buurt waarin de gemeente gevestigd is. Ook zijn de jaarlijkse activiteiten met hemelvaart
niet overgeslagen.
Onder de noemers Revelation Man en Revelation Woman zijn er dit jaar op respectievelijk mannen en vrouwen toegespitste
activiteiten georganiseerd.
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Begroting
Begroting kosten 2015
Personeel

€ 19.766,00

Leiding en bestuur

€ 4.600,00

Huisvesting

€ 7.950,00

Samenkomsten

€ 10.250,00

Kantoorkosten

€ 5.250,00

Gemeenteactiviteiten

€ 8.600,00

Algemene kosten

€ 3.900,00

Financiële kosten

€ 500,00

Totale kosten

€ 60.816,00

Begroting opbrengsten 2015
Bijdragen algemene middelen

€ 50.000,00

Collecten algemene middelen

€ 6.500,00

Rente baten
Huur opbrengsten
Giften Kontakt

€ 500,00
€ 1.500,00
€ 100,00

Overige inkomsten

€ 1.000,00

Totale opbrengsten

€ 59.600,00
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Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Winst- en verliesrekening
Baten
Opbrengsten algemeen

€ 56.176,00

Opbrengsten overig

€ 5.984,00

Bestemmingsgiften

€ 15.552,00
€ 77.712,00

Directe kosten
Doorstort bestemmingsgiften

€ 15.166,00
€ 15.166,00
€ 62.546,00

Lasten
Personeelskosten

€ 17.499,00

Kosten leiding en bestuur

€ 4.549,00

Huisvestingskosten

€ 7.622,00

Kosten samenkomsten

€ 10.106,00

Kantoorkosten

€ 5.687,00

Gemeenteactiviteiten

€ 8.930,00

Algemene kosten

€ 4.581,00

Afschrijvingen

€ 1.366,00
€ 60.340,00

Resultaat

€ 2.206,00

Financiële baten en lasten

€ 114,00

Bijzondere baten en lasten

€ 825,00

Netto resultaat
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