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VOORWOORD
De kerk als gemeente of de gemeente als kerk! Hoe dan ook, het neemt een hele belangrijke
plaats in. Het maakt immers deel uit van ons persoonlijk leven. Het houdt ons bezig en we
willen allen het belang van de gemeente van harte dienen. Zonder de kerk was er geen
gemeente. Met andere woorden, de gemeente houdt als het ware de kerk op zijn plaats.
En omgekeerd vormt de kerk de basis voor het gemeentezijn. Onlosmakelijk zijn kerk en
gemeente dan ook met elkaar verbonden.
Deze verbintenis komt in de eerste plaats voort uit Gods liefde voor Zijn gemeente, maar ook
vanuit ons persoonlijk geloof. Het is het besef dat we ons allen afhankelijk weten van Gods
genade. Persoonlijk, maar ook als gemeente.
Zoals we persoonlijk in beweging zijn vanuit het geloof in zorg voor onze naaste, zo zijn we
ook als kerk in beweging vanuit hetzelfde geloof in zorg voor elkaar. Zowel binnen de kerk
als buiten de kerk. Een ander woord voor beweging is beleid. Beleid staat voor
bedachtzaamheid, beraad, maar ook voor overleg en reactie. Bewegen doen we, vanuit het
geloof, allemaal. Daarom is het beleidsplan van ons allemaal. Om samen alert te blijven
vanuit ons geloof. Inhakend op mogelijkheden die er zijn of die we nog moeten zoeken.
Omdat we als kerk en gemeente met elkaar verbonden zijn. We zijn samen onderweg.
Onze reis begint vandaag vanuit de realiteit op weg naar de dag van morgen.
Met een hartelijke groet,
Gonda Gelling
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Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood
en wijdden zich aan het gebed.
(Handelingen 2: 42)

Identiteit van de gemeente
Om een gemeente van Christus te willen zijn is het belangrijk om na te denken wat voor een
gemeente we willen zijn. Op wat voor een manier willen wij ons zelf identificeren.
Met andere woorden: in welk identiteit willen wij, als gemeente, herkend worden.
Waar Christus is, daar is de gemeente. Daar waar Christus gepredikt, beleden, aanbeden en
gehoorzaamd wordt, daar werkt Hij. Christus is groter dan de gemeente zelf.
De gemeente is één in haar wezenlijke verbondenheid met Christus als Hoofd.
Kerkelijke, culturele, radicale, etnische, politieke, economische of sociale verschillen kunnen
die eenheid niet ongedaan maken.
“Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één
in Christus Jezus.” (Galaten 3: 28)
Vanuit deze eenheid functioneert de gemeente als het lichaam van Christus:
• Het lichaam, als gemeente, illustreert eenheid vanuit verscheidenheid
• Het lichaam, als gemeente, illustreert de verschillende functies van de afzonderlijke
leden/vrienden van het lichaam
• Het lichaam, als gemeente, illustreert de onderlinge band waarmee de afzonderlijke
leden/vrienden met elkaar en met Christus als het Hoofd verbonden zijn.
De illustratie van het lichaam als gemeente zinspeelt op het aspect van gemeentelijk leven:
Het gaat om de liefde van Christus voor zijn gemeente, en de liefde van de gemeente voor
Christus.
Vanuit deze gezamenlijke liefde wordt het gemeentezijn zichtbaar.
Er zijn vier pilaren waarop het gemeentezijn rust:
1. Trouw aan het onderricht van de apostelen.
2. Gemeenschap vormen met elkaar.
3. Het breken van het brood
4. Wijden aan het gebed.

Deze vier pilaren zijn de ondergrond van het functioneren van de gemeente.
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Het functioneren van de gemeente
Vanuit de identiteit vinden we vaste grond, stabiliteit met Christus als Hoofd. Tegelijkertijd
ontstaat er een visie en geeft het ons een houvast om te functioneren/handelen
1. Trouw aan het onderricht van de apostelen: Verkondiging en Bijbelstudie
De gemeente is gebouwd op het onderwijs van de apostelen, wat niets anders is dan de leer
van Christus, door hen bekendgemaakt en nadien in het Nieuwe Testament te boek gesteld.
“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en
huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus
Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een
tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats
waar God woont door zijn Geest.” (Efeziërs 2:19 t/m 22)
2. Gemeenschap vormen met elkaar:
De leden en vrienden van de gemeente ontmoeten elkaar op velerlei manieren: Tijdens de
eredienst, koffieochtend, Bijbelstudie, bidstond, pastoraat, vergaderingen, activiteiten zoals
bijv. rommelmarkt, startzondag, oliebollen bakken enz. enz.
Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, (2 Kor. 12: 27a)
3. Het breken van het brood: Het Heilig Avondmaal is de viering
van de maaltijd van de Heer
Op iedere eerste zondag van de maand en in de Stille Week op Witte Donderdag herdenken
wij in brood en wijn het offer van Christus aan het kruis als verzoening van onze zonden.
“Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de
leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam een beker,
sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn
bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.”
(Matth. 26: 26 t/m 28)
4. Wijden aan het gebed: Gebed in de eredienst, bidstond en de onderlinge gebeden.
Het gebed is de geestelijke motor van de gemeente. Door het gebed komt de gemeente in
contact met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. De volgende aspecten vinden we
terug in het gebed: aanbidding; lofprijzing; dankzegging; schuld belijden; voorbede
“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en
dankgebeden voor hen worden uitgesproken.”( 1 Tim. 2: 1)
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Zichtbare gemeente
Vanuit het functioneren als gemeente zijn we zichtbaar voor anderen en voor elkaar
Het huidige beeld is:
• Een gastvrije, open en transparante gemeente
• Veiligheid t.a.v. het gebouw
• Aantrekkelijk in eenheid, eenvoud en samenhorigheid
• Waardering voor inzet en erkenning van allen
• Diversiteit aan sprekers
• Begrijpelijke prediking en onderwijs
• De diensten worden muzikaal gevuld met een zo breed mogelijk herkenbaar aspect
aan liederen onder begeleiding van piano of orgel.
• Evangelisatiediensten en/of zangdiensten
• Bidstond
• Bijbelstudie
• Een open lidmaatschap
• Volwassen doop
• Pastorale aandacht
• Praktische hulp waar mogelijk
• Zending
• Kerk in de Buurt
• Bloemetje in de buurt
• Koffieochtend
• Jaarlijke rommelmarkt
• www.bgsn.nl: actuele website met het laatste nieuws
• Livestream
• Weekbrief
• Kwartaalblad ‘De Schakel’
• Samenwerkende Diaconieën Gemeente Stadskanaal - SDGS
De gezamenlijke kerken in de gemeente Stadskanaal werken samen aan een duidelijk
signaal t.a.v. de maatschappij dichtbij. Het geloof in Jezus Christus als onze Verlosser
is de inzet voor deze samenwerking, niet de onderlinge verschillen.
• Kerk wordt getoond op het digitaal sociaal loket bij de gemeente Stadskanaal
• ...
• ...

Liederen voor de gemeentezang 453:1
Gemeenschap en gemeente, gena, geloof en doop,
is als een vast gesteente: een fundament van hoop.
En brood en wijn zijn teken, van liefde voor elkeen.
Het hart van de gemeente klopt door geloof alleen
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Ons toekomstbeeld ten aan zien van:
Hij roept en ik ga;
ik weet niet waarheen.
‘k Volg Abraham na;
‘k geloof slechts alleen.
Ik heb tot geleide een Engel, van Wien
ook Abraham zeide:
de Heer zal voorzien.
Een vogel heeft niets,
toch kent hij geen nood;
en ik heb nog iets:
Zijn woord, voor mijn brood.
Zijn woord, voor mijn beker,
dat God mij komt biên.
Want dit is mij zeker:
De Heer zal voorzien.
(Ds. J.E. Feisser 1843)

De diensten met betrekking tot de liederen, sprekers en muzikale begeleiding:
Een combo
Groei:
Nadenken op wat voor een uitnodigende manier wij mensen uit de directe omgeving kunnen
bereiken.
Open gemeente en kerk:
De betrokkenheid van de kerk in de buurt en maatschappij
Zuster – en broederkring:
Een breed op te zetten zuster en/of broederkring voor leden/vrienden én voor mensen buiten
de kerk.
…….
…….
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Kerkstructuur
De organisatievorm waarmee wij als Baptistengemeente Stadskanaal-Noord hebben te
maken is de congregationele kerkvorm. Dat betekent dat wij als autonome gemeente een naar
Nederlands recht erkend kerkgenootschap zijn met statuten en huishoudelijk reglement.
Hierin staan de doelstellingen van de gemeente verwoord en is te lezen hoe de besluitvorming
werkt en wat de grondslagen zijn die leden en vrienden onderschrijven.
Ledenvergadering
In overeenstemming met het congregationele principe is de ledenvergadering van de
gemeente het hoogste bestuursorgaan. Dat wil zeggen dat de leden van de gemeente
samen beslissen over de belangrijke hoofdzaken van de gemeente (en niet de voorganger of
de raad). Ten minste één keer per jaar is er een ledenvergadering, waarop lopende zaken en
bijvoorbeeld de financiën worden besproken en via stemming beslissingen worden genomen.
Daarnaast gebeurt het ook dat de gemeente door het jaar heen bij elkaar wordt geroepen om
ergens over bijgepraat te worden of een beslissing te nemen. De raad is verantwoordelijk voor
het bijeenroepen van de leden.
Raad van de gemeente
In de praktijk wordt de gemeente bestuurd door een raad. De raad bestaat uit gemeenteleden
die via stemming door de gemeente zijn gekozen, in het geloof dat de gemeente hierin door de
Heilige Geest is geleid. We hechten er veel waarde aan dat de leden van de raad voor deze
taak zijn bevestigd in een eredienst, waarbij onder handoplegging gebeden is om de kracht en
bijstand van Gods Geest. Zonder de Heilige Geest kunnen zij hun roeping niet aan.
De raad leidt en dient de gemeente, bepaalt het beleid en draagt zorg voor de geestelijke en
materiële belangen van jong en oud. Tevens is de raad belast met de uitvoering van besluiten
die door de ledenvergadering zijn genomen. Al naar gelang hun dienst aan de gemeente zijn
de raadsleden lid van de zakelijke of pastorale raad. Op de jaarvergadering van de gemeente
legt de raad verantwoording af van het gevoerde beleid en van de voorgenomen
werkzaamheden.
Voorganger of pastoraal werker van de gemeente
De door de gemeente beroepen voorganger of gekozen pastoraal werker is gemeentelid en lid
van de pastorale raad. Zijn/haar belangrijkste taak is het onderwijzen van Gods Woord, de
Bijbel, aan de gemeente, zowel in de zondagse diensten, rouw- en trouwdiensten, als ook door
Bijbelstudie te geven en door het ondersteunen van de diverse gemeentelijke activiteiten. Het
pastoraat is van groot belang: het bezoeken van gemeenteleden, met name zieken, ouderen en
mensen die het moeilijk hebben.
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Conflictbeheersing
Bij een eventueel conflict worden de volgende vragen gesteld om de kern van het conflict
zichtbaar te maken:
1. Dient het conflict het persoonlijk of het gemeenschappelijk belang?
Naar aanleiding van het antwoord op vraag 1:
2. Op wat voor een manier nemen de betrokkenen vanuit hun persoonlijk geloof deel aan de
gemeente?
Het doel van de antwoorden is om als broeders en zusters, inzicht, wijsheid en overzicht in het
conflict te bereiken.
Onderdeel van Unie
De baptistengemeente Stadskanaal-Noord is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten
in Nederland.
Baptistengemeenten hebben zich altijd van elkaar afhankelijk geweten op regionaal, nationaal
en internationaal niveau voor ondersteuning en onderlinge gemeenschap. Op basis van het
nieuwe testament geloven we dat gemeenten niet geïsoleerd van elkaar zouden moeten leven
maar eerder in onderlinge afhankelijkheid.
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