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ANBI-gegevens De Schuilplaats 

 

In dit document vindt u een overzicht van onze ANBI-gegevens. 

 

1. Naam van het kerkgenootschap 

De statutaire naam van het kerkgenootschap luidt: “Gemeente van Gedoopte Christenen (Vrije 

Baptisten Gemeente) Enschede”.  Hierna ook te noemen gemeente. De gemeente is opgericht op 1 

januari 1989. De gemeente is gevestigd in Enschede. De gemeente is ook bekend onder de naam: 

Vrije Baptistengemeente De Schuilplaats en als Vrije Baptistengemeente Enschede. 

 

2. Het RSIN (fiscaal) nummer van de gemeente 

De gemeente is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De gemeente is 

bekend bij de Belastingdienst onder nummer 007956605. 

 

3. Contactgegevens van de gemeente 

Het bezoekadres van de gemeente is: 

Hertmebrink 8 

7544 DC ENSCHEDE 

 

Het postadres van de gemeente is: 

Beckumerstraat 176 

7548 BJ ENSCHEDE 

 

E-mailadressen van de gemeente: 

- Voorganger: voorganger@deschuilplaats.nl 

- Secretariaat: vbg-enschede-secretaris@ziggo.nl 

- Penningmeester: vbg-enschede-penningmeester@ziggo.nl 

 

4. Samenstelling bestuur van de gemeente 

Het bestuur van de gemeente berust bij de kerkenraad van de gemeente, hierna te noemen raad. De 

raad bestaat uit een voorganger, oudsten en diakenen. De voorganger en de oudsten zijn belast met 

de geestelijke leiding – in woord en wandel – van de gemeente. De diakenen zijn belast met de 

organisatie van de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente. De raad kiest uit zijn midden een 

voorzitter en uit de diakenen een secretaris en penningmeester. De gemeente wordt civielrechtelijk 

vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad, tezamen met de secretaris of penningmeester. 
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5. Het beleidsplan in hoofdlijnen  

Het beleidsplan van de gemeente werd begin 2019 geactualiseerd. Basis voor het beleidsplan van de 

gemeente is de missie van de gemeente. De samenleving is aan verandering onderhevig en als 

Bijbelgetrouwe gemeente hebben wij in onze missie verwoord welke doelstellingen we nastreven. De 

vier kernpunten in onze missie zijn: 

1. groeien naar geestelijke volwassenheid van gemeenteleden 

2. verkondigen van de onveranderlijke liefde en trouw van God 

3. mensen voor Christus winnen 

4. en deze mensen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. 

In september wordt het kerkelijk jaar geopend met een startzondag. 

 

6. Het beloningsbeleid van de gemeente 

Leden van de raad en andere gemeenteleden, anders dan de hierna genoemde functionarissen, 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden die ze verrichten voor de gemeente. Slechts 

werkelijke gemaakte kosten worden, na akkoord van de raad, vergoed op declaratiebasis. 

De voorganger / pastoraal werker van de gemeente ontvangt een marktconform salaris dat 

overeenkomt met  vergelijkbare functies bij soortgelijke gemeenten in Nederland. Daarnaast worden 

werkelijk gemaakte kosten vergoed en ontvangt de voorganger een onkostenvergoeding. 

De koster van de gemeente ontvangt een onkostenvergoeding voor werkzaamheden die hij verricht 

voor de gemeente. 

 

7. Doelstelling van de gemeente 

7.1. Grondslag en doel 

De grondslag van de gemeente is het geloof dat de hele Bijbel, vanaf Genesis tot en met de 

Openbaring van Johannes, het onfeilbare Woord van God is. Deze Heilige Schrift is de enige basis 

voor het geloof en het leven van een volgeling van Jezus Christus. 

Het doel van de gemeente is de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus en de opbouw en 

onderwijs van de leden en bezoekers van de samenkomsten in het geloof in de Here God en Zijn 

Zoon Jezus Christus. 

 

7.2. Missie 

In een veranderende samenleving willen we als Bijbelgetrouwe gemeente, groeien naar geestelijke 

volwassenheid, de onveranderlijke liefde en trouw van God verkondigen, mensen voor Christus 

winnen en hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. 
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8. (Beknopt) verslag van uitgevoerde activiteiten in 2018 

Samenkomsten 

Op zondag hebben wij in ons gebouw “De Schuilplaats” aan de Hertmebrink in Enschede een 

ochtend- en een avondsamenkomst. In deze samenkomsten stond de verkondiging van de  Heere 

Jezus Christus, als Redder voor verloren zondaren, centraal. Op de eerste zondag van de maand 

vierden wij het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal is door de Heere Jezus zelf ingesteld (1 Kor. 

11:24,25) en wordt gehouden tot gedachtenis van het sterven van de Heere Jezus en het vieren van 

Zijn opstanding.  

 

Bijbelstudie en bidstond 

Wij kwamen op elke dinsdagavond samen voor Bijbelstudie en gebed.  

 

Wijkavonden 

Ook wordt in de verschillende wijken in huiselijke kring samengekomen om de Bijbel te bestuderen, 

met elkaar te bidden en elkaar beter te leren kennen.  

 

Start nieuwe jaar 

Op de eerste zondag van januari vierden we in de morgendienst het Heilig Avondmaal en hadden we 

na afloop van de dienst een Nieuwjaarsontmoeting.  

 

Startzondag 

Tijdens de startzondag in september werd het jaarthema “Geloof werkt!” voor het komende seizoen 

bekend gemaakt. Voor alle activiteiten in de gemeente werd een zegen gevraagd. Dat zijn er vele en 

dat betekent dat heel velen zich in de gemeente inzetten voor de Heer, en voor elkaar. Er werd 

speciaal aandacht besteed aan het jeugdwerk en de kinderen die afscheid namen van de 

zondagsschool en nu naar de Bijbelklas en de Jonge Jeugd gaan. 

 

Samenkomsten met een speciaal karakter 

Deze themabijeenkomsten werden op de vierde zondag van de maand in de avond gehouden. Na 

afloop van deze diensten was er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop 

koffie of thee, waarbij we ook regelmatig gasten mochten begroeten. Bij deze samenkomsten was 

een boekentafel aanwezig.  

 

Zang – en getuigenisdiensten 

Op verschillende zondagen gedurende het jaar hebben deze diensten plaatsgevonden tijdens de 

avondsamenkomsten. Doel van deze diensten was elkaar door persoonlijke getuigenissen op te 

bouwen en deelgenoot te maken van het werk van de Heere Jezus in onze gemeente en in ons 

persoonlijk leven.  

 

Jongerendiensten 

Jongerendiensten werden door onze eigen jeugd voorbereid  
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Internet 

De samenkomsten van de gemeente op zondag en de Bijbelstudie op dinsdagavond waren via 

internet rechtstreeks te volgen.  

 

Diaconale activiteiten 

De werkgroep “Elim” is inmiddels een begrip geworden in onze gemeente en in de wijk rondom ons 

gebouw. In 2018 werden elke maand levensmiddelen en goederen ingezameld om te worden 

uitgedeeld aan gezinnen die deze hulp hard nodig hebben. Het wordt ervaren als een welkome 

ondersteuning bij de eerste levensbehoeften. Vele vrijwilligers uit onze gemeente waren betrokken 

bij dit werk. 

 

Overige activiteiten 

Daarnaast vonden in 2018 vele activiteiten plaats in de verschillende onderafdelingen. Bijvoorbeeld 

de evangelisatie activiteiten rond Pasen en Kerst, verschillende zangkoren, sportactiviteiten voor 

jongeren uit de wijk in de zomerperiode en diverse activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren.  

 

9. Financiële verantwoording boekjaar 2018 

 

 


