
 

 
Algemene Gegevens 
Statutaire naam:   Baptistenkerk op Zuid 
Rechtsvorm:    Kerkgenootschap   
RSIN:     861127341 
KvK nummer:    77753011  
Postadres:   Kalverhagen 35, 3078 BB Rotterdam 
Bezoekadres:    Heysekade 1,  3089 TE Rotterdam (zondagen om 12:00u) 
Website:   www.baptistenkerkrotterdamzuid.nl 
Email:     Bkopzuid@gmail.com  / baptistenkerkopzuid@yahoo.com 
 

Beleidsplan 
DOELSTELLING 

1. BKOZ stelt zich ten doel: 
- De Heere God te loven en te eren; 
- De opbouw van de gemeente en haar gasten in het geloof in God en Zijn  Zoon 

Jezus Christus en in de Heilige Geest; 
- Samen een gemeenschap te vormen, die de Heere Jezus Christus wil dienen; 
- Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus. 
 

2. BKOZ  tracht haar doel te bereiken door: 
- Het houden van onderlinge samenkomsten voor prediking, gebed, zang, bediening van de 

doop en het avondmaal; 
- Het geven van onderwijs in diverse vormen zoals Bijbelstudies, kinder- en jeugdwerk 
- Zending en evangelisatie; 
- Het verlenen van pastorale zorg binnen de gemeente; 
- Het verlenen van diaconale hulp binnen de gemeente en in Rotterdam; 
- Alle andere passende middelen. 

 
MISSIE & VISIE 
Baptistenkerk op Zuid heeft dezelfde visie als iedere evangeliegecentreerde gemeente sinds het ontstaan 
van de kerk  in het Bijbelboek Handelingen (hoofdstuk 2). Het voornaamste en hoogste doel in het leven 
van ieder mens is “de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen” 
(Westminster Shorter Catechism).  De belangrijkste manier waarop BKOZ deze missie wil vervullen, is 
door in eenheid samen te leven als een evangeliegemeenschap in Rotterdam-Zuid  (Filip. 1:1, 1:27-30, 
2:1-4, etc.). Als een gemeenschap  die door Christus is vrijgekocht (Kol. 13-14, Ef. 2), komen we 
regelmatig samen om Gods Woord door prediking en onderwijs te ontvangen en  te gehoorzamen (Hebr. 
11:25, Kol. 3:16). We koesteren en verspreiden het Beste Nieuws aller tijden : Het Evangelie van de 
Heere Jezus Christus.  
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Om God beter te leren kennen en Hem bekend te maken in Rotterdam, kunnen wij de missie en visie van 
Baptistenkerk op Zuid het beste samenvatten en afbakenen middels een afkorting (B.A.P.T.I.S.T.S.): 
 

o Bijbel als enige autoriteit voor geloof en praktijk;  
o Autonomie van de plaatselijke gemeente onder Christus als haar Hoofd  
o Priesterschap van alle gelovigen  
o Twee verplichte Bijbelse vieringen [de doop en het avondmaal]; 
o Individuele overtuigen [wanneer het gaat om zaken die niet worden omgeschreven en niet 

indruisen tegen de Bijbel]; 
o Sterke nadruk op kerklidmaatschap in de plaatselijke gemeente; 
o Twee ambten (oudsten en diakenen); 
o Scheiding van kerk en staat. 

 
 
FINANCIEEL MANAGEMENT 
De financiële middelen komen vrijwel geheel uit vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers. Deze 
bijdragen worden besteed aan het doel aangegeven door de kerklid die de bijdrage doet. De inkomsten 
worden gestort op de rekening-courant en het begrotingsoverschot wordt overgemaakt naar de 
spaarrekening en gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden. De financiële middelen worden 
beheerd door de penningmeester.  
  
BESTUURSSAMENSTELLING  
Het kerkgenootschap heeft een driehoofdig bestuur in de functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester.   
  
BELONINGSBELEID  
Eén van de bestuursleden (de voorganger) ontvangt sinds november 2020 een vergoeding en er is 
momenteel geen personeel in dienst. Reiskosten en andere verplichte onkosten ten behoeve van de 
organisatie worden wel vergoed.  
 
FINANCIELE VERANTWOORDING 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De boeken worden jaarlijks gecontroleerd 
door een steeds van samenstelling wisselende kas commissie. In de ledenvergadering van november 
wordt de jaarbegroting van het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de leden voorgelegd. In 
februari/maart worden de jaarcijfers ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkleden. Zie art. 8 van de 
statuten voor meer informatie. 
 
 
 


