Informatiebrochure
Baptisten gemeente

“Havenlicht”
Delfzijl
Joh. van der Kornputplein 8
9934 EA Delfzijl

Van harte welkom!
Als Baptisten gemeente “Havenlicht” Delfzijl heten wij u van harte welkom en hopen dat u zich
bij ons thuis voelt en onze samenkomsten zult waarderen.
Wij zijn een gemeenschap van christenen, die zich verbonden weten in Jezus Christus. Zijn
liefde voor ons mensen is voor ons een voorbeeld in de omgang met elkaar en met anderen.
Wij hopen dat u hiervan iets mag ervaren.

Waarom deze folder?
Als u op zoek bent naar een geloofsgemeenschap, dan willen wij u graag ontmoeten en om
eventuele vragen te beantwoorden die u heeft.
Als u lid bent van een andere kerk of gemeenschap willen wij u als gast hartelijk welkom heten
in de naam van Jezus onze Heer.
Met deze folder willen wij u in kort bestek informeren over onze gemeente, onze
uitgangspunten en het brede scala van activiteiten. Elders in deze folder vindt u enkele
contactpersonen. Bij hen kunt u meer informatie krijgen.

Wat zijn Baptisten?
Begin 1600 was de Engelsman, John Smith, vanwege zijn geloof naar Nederland gevlucht. Hij
was tot de overtuiging gekomen, dat mensen alleen gedoopt konden worden op basis van het
belijden van hun persoonlijk geloof in Jezus Christus.
De Bijbel was hierbij zijn leidraad. Hij doopte zichzelf en ca. 40 anderen. Zo ontstond in 1609
in Amsterdam een eerste Baptisten gemeente in Nederland. Toen er in Engeland meer vrijheid
ontstond voor gelovigen die niet tot de Anglicaanse kerk behoorden, keerde een deel van hen
terug naar Engeland.
In de omgeving van Londen vormden zij een Baptisten gemeente. De overigen sloten zich aan
bij een locale Doopsgezinden gemeente.

Historie Baptisten
Het was in 1845 in Gasselternijveen dat 7 mensen onder leiding van de voormalig Hervormde
predikant Dr. J.E. Feisser op hun belijdenis werden gedoopt. Daarmee ontstond een eerste
nieuwe Nederlandse Baptisten gemeente.
In 1881 werd de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland opgericht. De aangesloten
gemeenten telden toen samen een kleine 600 leden. Thans telt de Unie van Baptisten
Gemeente in Nederland ongeveer 80 gemeenten met Circa 12.000 leden.

Ontstaan van de Baptisten gemeente Delfzijl
De Baptisten gemeente Delfzijl begint rond 1896. De personen die de onderlinge
samenkomsten belegden waren kooplieden, zeevarenden en binnenschippers. Al snel
werden de huiskamers te klein en werd een zolderruimte van een schuur verbouwd tot
vergaderruimte.
De gemeente groeide gestaag en via contacten met de Baptisten gemeente Groningen werd
de gemeente in Delfzijl, van een zuster-gemeente van Groningen, een zelfstandige Baptisten
gemeente. Het is dan 1923 en in datzelfde jaar sloot de gemeente zich aan bij de Unie van
Baptisten Gemeenten.
(zie voor de verdere geschiedenis onze website www.baptisten-delfzijl.nl onder het kopje “over ons”)

Wat is onze missie?
Wat onze gemeente beweegt komt tot uiting in onze missiestatement:
“Vinden, volgen en verkondigen”.
 Hiermee geven we aan dat het onze Bijbelse opdracht is het evangelie van Jezus
Christus uit te dragen.
 We willen mensen helpen om Jezus Christus te vinden en aan het gezin van God de
Vader toe te voegen.
 Dat mensen zich bij ons thuis voelen en dat we samen Hem verheerlijken en voor
elkaar en anderen tot zegen zijn.

Wat is onze visie?
We mogen een gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, met de
onmisbare hulp van de Heilige Geest.
En dat we:
 Leven naar de normen van Gods Woord;
 God groot maken en verheerlijken;
 Voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten.
We mogen een leesbare brief van Christus zijn en een lichtend licht en een zoutend zout. We
komen samen in de diensten, maar in kleiner verband in de kringen, waar we een vorm van
bijzondere aandacht en zorg voor elkaar hebben.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Om u een indruk te geven waar wij als Baptisten gemeente Delfzijl voor staan, geven wij u een
opsomming van de belangrijkste uitgangspunten:









Wij beschouwen de Bijbel als een boek dat door God zelf is geïnspireerd en
beschouwen het daarom als het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God.
Wij geloven in de Drie-eenheid: God, die zich openbaart als Vader, als Zoon en in de
Heilige Geest.
Wij geloven dat God zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld heeft gezonden om de
schuld van alle mensen op zich te nemen. Hij is daarvoor aan het kruis gestorven.
Wij geloven dat Hij de dood heeft overwonnen, is opgestaan en is opgevaren naar de
Hemel.
Wij geloven dat Hij, zoals Hij heeft beloofd, zal terugkeren om Zijn Vrederijk te vestigen.
Dat de enige manier om van zonde verlost te worden is, door persoonlijke bekering en
geloof in Jezus Christus en in Zijn verlossend werk. Hierdoor ontvangen we eeuwig
leven van Hem.
Wij geloven in de doop van gelovigen op basis van een persoonlijk geloof in Jezus
Christus door onderdompeling in water, in gehoorzaamheid aan Zijn opdracht. (Markus
16 vers 16)
Wij geloven dat God zijn Heilige Geest heeft gegeven voor gelovigen om Hem beter te
leren kennen en dat door Zijn inwoning wij Hem mogen verheerlijken in ons leven.

Wat doen we als gemeente?
Als gemeente hebben we tal van activiteiten waarin we met elkaar uiting en invulling mogen
geven aan ons geloof samen met andere gemeenteleden.


Samenkomsten
◦ De erediensten beginnen elke zondag om 09.30 uur en worden voorafgegaan door
samenzang vanaf 09.20 uur.



Zondagschool en clubavonden
◦ Tijdens de erediensten is er een zondagschool voor de kinderen in de leeftijd van 4
tot 12 jaar.
◦ Op een dag in de week worden jongens- en meisjesclub-avonden gehouden voor
dezelfde leeftijdgroep.



Crèche
◦ Voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er op zondagmorgen opvang, waar ze kunnen
spelen, knutselen en zingen.



Bijbelstudie en Bidstond
◦ Op donderdagavond om 19.30 uur wordt in het kerkgebouw een centrale
Bijbelstudie en bidstond gehouden.



Jeugdavonden
◦ Iedere zaterdag van 19.15 – 21.15 uur (tienerjeugd 12 – 15)
◦ Iedere zondag van 20.15 – 22.00 uur (oudere jeugd vanaf 16)

Daarnaast zijn er nog vele activiteiten voor kinderen tijdens de vakanties, jeugddiensten, een
rommelmarkt, mee-eet-avonden, koffie-contact-bijeenkomsten, etc.

Diaconie, Praktische- en Pastorale zorg
Als gemeente hebben we, behalve onze humane- en sociale zorg, bovenal een opdracht
vanuit de Bijbel meegekregen. Deze opdracht wordt ook wel eens “Het zendingsbevel”
genoemd. Dit staat opgeschreven in Mattheus 28 vers 19 en 20. Jezus zond zijn discipelen de
wereld in met een opdracht;
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb.”
Vanuit deze opdracht willen we dat als gemeente zoveel mogelijk naar de wil van de Heer
invullen. Niet alleen de geestelijke kant komt daarbij aan de orde, maar uiteraard komen we
ook praktische- , sociale- en pastorale problemen tegen die we ook zoveel mogelijk aandacht
willen geven.
De meeste praktische zorg vindt op een natuurlijke manier plaats binnen de gemeentekringen.
Wanneer de kringen de benodigde zorg niet kunnen bieden, wordt er praktische zorg of interne
diaconie ingeschakeld. Er wordt gekeken of we via de juiste sociale voorzieningen of instanties
extra hulp kunnen vinden.
Pastorale zorg wordt zoveel mogelijk gegeven door zieken en ouderen regelmatig te bezoeken.
Uiteraard willen daarbij dicht blijven bij onze eerdere opdracht en primair een ieder op de
geestelijke levenswandel ondersteuning bieden.

Alpha-cursus
Een mooi en aantrekkelijk uitvloeisel van evangelisatie en praktische zorg is o.a. het starten
van een Alpha-cursus.
Niet alleen mensen die nieuw met het evangelie in contact komen, maar ook gemeenteleden
die al jaren lid zijn van onze gemeente en ook niet-gemeenteleden schreven zich in voor de
Alpha-cursus.
In deze cursus komen we als deelnemers bij elkaar om allereerst met elkaar te eten en elkaar
op een ongedwongen manier beter te leren kennen. De ervaring, na nu ongeveer 10 jaar deze
cursus te hebben gegeven, is uitermate positief. Zelfs zo positief dat we telkens twee
cursussen per jaar kunnen organiseren.
Er zijn ook deelnemers die de cursus zelfs voor een tweede keer volgen.
De cursus geeft u een goede basis om het christelijk geloof in de belangrijkste facetten te
leren kennen en hoe vanuit de Bijbel ons handreikingen worden gegeven om ons leven in te
richten zoals de Heer het van ons vraagt. In ongeveer drie maanden behandelen we zo’n 13
lessen (iedere week één les op ook één avond).
Na het samen eten wordt er eerst door één van de leiders of leidsters een korte inleiding
gehouden over de te behandelen les. Een ieder krijgt bij aanvang van de cursus een lesboekje
met daarin alle uitgewerkte en te behandelen lessen. Daarmee kan de cursist zich vooraf al
goed inlezen en al vast de Bijbelteksten voor zichzelf doorlezen ter voorbereiding op de
lesavond. Aansluitend aan de inleiding is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
Daarna wordt de lesstof gezamenlijk besproken waarbij een ieder in de gelegenheid wordt
gesteld om zijn of haar punten naar voren te brengen. U zult ontdekken dat er daardoor juist
een hele sterke onderlinge band groeit en dat de cursisten van elkaars meningen veel leren.
Onze ervaring is dat na slechts enkele lessen er een grote openheid is onder de deelnemers
en we er samen inspirerende- en opbouwende avonden door beleven. Het brengt ons dichter
bij elkaar en bovenal ontdekken we hoe we een levende relatie met God de Vader kunnen
opbouwen.

Interkerkelijke Samenwerking
In Delfzijl werken praktisch alle kerkgemeenschappen samen op het gebied van evangelisatie.
Daarvoor worden er elk jaar activiteiten georganiseerd, zoals de Kerkenboulevard, een
Kerstactiviteit op straat, een Adventsviering in het Ommelander Ziekenhuis en bijv. gratis CityBibles tijdens DelfSail.
In VIS (Visie Interkerkelijke Samenwerking) zijn deze kerkgemeenschappen allen
vertegenwoordigd.
Voor meer informatie: secr. VIS tel. 0596-683467

Nog vragen?
Voor verdere informatie of vragen over onze gemeente of andere vragen kunt u zich na afloop
van de dienst vervoegen bij verschillende personen in de hal van ons kerkgebouw.
U kunt deze personen herkennen aan een blauwe badge met het opschrift “Omega-team”.
U kunt ook contact opnemen met een van de volgende contactpersonen of het invulformulier
invullen en posten:



Ds. R. Ham (voorganger) tel.: 0596-857481
T. Bosscher (secretaris) tel.: 0596-625001

U kunt ook een e-mail sturen naar: secretaris@baptisten-delfzijl.nl
Verder kunt u aanvullende informatie vinden over onze gemeente en haar activiteiten op onze
internetsite: www.baptisten-delfzijl.nl

Invulformulier (uitknippen en opsturen)

Vereist
Naam: ………………………………………………………………………...
E-mail:………………………………………………………………………....
Optioneel
Kerkgenootschap:…………………………………………………………….
Telefoonnummer:……………………………………………………………..
Mobiel nummer:……………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………..
Postcode:………………………………………………………………...…….
Woonplaats:………………………………………………………………...….
Vereist
Onderwerp (eigen keuze):…………………………………………………….
Bericht:…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....

In dichte enveloppe sturen naar:
Voorganger Baptisten gemeente “Havenlicht”,
Joh. van der Kornputplein 9
9934 EA DELFZIJL

