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Laat hen allen één zijn, Vader, zoals U in mij bent en Ik in U, laat hen zo in ons zijn 
opdat de wereld geloofd dat U mij hebt gezonden. 
         Johannes 17 : 21 
 
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door vele gebeurtenissen. Verdrietige,  maar toch 
ook vele blijde. Maar we weten ons overtuigd van Gods sturende hand in alles wat  er 
met ons gebeurt. 
 
Ook in het voorbije jaar  hebben  de vele handen van onze gemeente,  ondanks  hier en 
daar wat tegenslagen,  er voor zorg gedragen dat  onze gemeente  goed kon 
functioneren. Dank voor uw inzet! 
 
Gemeente diensten 
Op de zondagen en de meeste feestdagen kwamen we samen, om naar Gods Woord te 
luisteren en de gemeenschap der heiligen te vieren. Een aantal malen  mochten wij met 
elkaar  de zegen van het Heilig Avondmaal ervaren .Ook is er een toenemend aantal 
aanwezigen bij de zondagse Bidstond, voorafgaande aan de dienst . 
 
Nieuwe Leden 
Geen 
 
Vertrokken 
2 leden 
 
Huwelijk en Jubilea 
In 2015 mochten wij ons verheugen op maar liefst zes huwelijks jubilea. 
 
Overleden 
In het afgelopen jaar heeft de Heere, op 28 mei een geliefde zuster tot zich genomen  
Verder gedenken wij natuurlijk  allen die in familieverband of in kennissenkring een 
geliefde moesten missen. 
 
Voorganger 
Onze voorganger werd in 2014 bepaald bij een ernstige ziekte. Als gevolg daarvan moest 
hij zich ziek melden. Alhoewel dit voor hemzelf,  zijn vrouw  en de rest van zijn gezin het 
hardst aangekomen is, moest de gemeente daardoor node haar voorganger missen. Wij 
hopen en bidden dat hij in dit alles Gods nabijheid, kracht en sterkte mag ervaren en 
tevens dat dit proces een halt mag worden toegeroepen. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestond in het afgelopen jaar uit vijf leden. De kerkenraad vergaderde 
vast eenmaal per maand en kwam een aantal malen extra voor speciale zaken bijeen. 
 
  



Ledenvergaderingen 
De jaarlijkse leden vergadering werd gehouden op 24 maart en op 13 oktober werd en 
extra ledenvergadering belegd. 
 
Kringavonden 
De kringavonden werden om de twee weken met onderbreking van de zomermaanden, 
gehouden in Scherpenzeel en Barneveld. De Bijbel/bidstond avonden werden eveneens 
met uitzondering van de zomerperiode twee wekelijks gehouden in Scherpenzeel en 
Barneveld. In december werd de kring in Barneveld beëindigd. 
 
Week van het Gebed 
In de periode van 18 t/m 25 januari was er weer de week van het gebed. Het thema voor 
dit jaar was “Dorst” Uitgaande van Johannes 4 vers 7. 
 
Hemelvaart 
Op14 mei, Hemelvaartsdag, werd een gezamenlijke dienst gehouden in het gebouw van 
onze zustergemeente de VEG Bennekom.  
 
Federatie 
Op 26 maart werd er in het kerkgebouw van de VEG Oldebroek een huishoudelijke 
vergadering gehouden. De VEG Scherpenzeel werd vertegenwoordigd door  twee leden. 
Op 14 november was er in het  VEG kerkgebouw in Hilversum, een kennis making dag 
voor alle leden van de aangesloten gemeenten. 
 
Gezelligheid gezocht 
Ook dit afgelopen jaar mocht “gezelligheid gezocht” zich weer verheugen op 
drukbezochte middagen. De bezoekers, zowel leden van onze gemeente als gasten 
konden weer gezellig bijpraten en lekker genieten van een maaltijd. Soms werd er een 
spelletje gespeeld.    
 
Nieuwsbrief 
Aan het begin van elke nieuwe maand verschijnt onze nieuwsbrief met vermelding van 
de voorgangers voor die maand en een aantal andere wetenswaardigheden. 
Traditiegetrouw verzorgt een broeder uit de gemeente, de maandelijkse column. 
 
Creatieve Club 
De creatieve club kwam weer regelmatig op de woensdag ochtend bij elkaar. Naast alle 
creatieve resultaten is nog steeds één van de hoogtepunten, het gereed maken van de 
bijzonder kerstversiering voor het kerkgebouw. 
 
Deo Favente 
Het zangkoor Deo Favente verzorgde weer een aantal optredens tijdens onze diensten. 
Ook mochten  een aantal ziekenhuizen en instellingen zich verheugen op  het  bijzondere 
optreden van  dit koor. 
 
Start zondag 
Op de start zondag, 6 september waren we na de dienst allen uitgenodigd voor een 
uitgebreide BQ bij een broeder en zuster uit onze gemeente. 
 



Consulentschap 
Evenals voorgaande jaren heeft onze consulent, ons weer met raad en daad bijgestaan. 
 
Pastoraat 
Door ouderlingen en diakenen werden ook het afgelopen jaar, bezoeken bij onze leden 
en vrienden afgelegd. 
 
Begeleiding Diensten 
In wisselende samenstelling of door individuele muzikanten werd de begeleiding van de 
diensten verzorgd. 
 
Kerstviering 
Voorafgaande aan de kerstdagen zelf hielden we onze traditionele Candle Light-dienst. 
We mochten ons verheugen op veel bezoekers. 
Op de eerste  kerstdag was er voorafgaand aan de dienst weer gelegenheid om  in onze  
huiskamer met een gezamenlijk kerstonbijt te starten. 
 
Ondersteunende Diensten 
Hierbij willen wij allen in de gemeente, die zich dienstbaar hebben gemaakt door middel 
van: Schoonmaak, tuinonderhoud, beamer en geluid, koffiezetten, crèche, 
roostermakers, financiën, schrijvers voor het maandblad, of zomaar een ander ter wille 
zijn, danken voor hun inzet 
 
Baten en Lasten overzicht 2015 
Verantwoording van de financiële administratie wordt hieronder gegeven doormiddel 
van een verlies- en winstoverzicht 2015. 
 

 
 
De inkomsten waren iets lager dan begroot, maar dat is beperkt gebleven tot een 
negatief bedrag van € 1298,-. De uitgaven waren beduidend lager dan begroot. Dit komt 
met name doordat de kosten van de voorganger veel lager waren dan begroot. De reden 
hiervoor is, dat de voorganger gedurende 2015 van 50% arbeidsongeschikt (vanaf een 
bepaald moment) 100% arbeidsongeschikt werd. Hierdoor vielen de loonkosten lager 
uit en ontvingen wij van de verzekeraar meer aan ziektegeld.    

O N T V A N G S T E N Werkelijk Begroot verschil U I T G A V E N Werkelijk Begroot Verschil

Collecten 5995 5750 245 Sprekerskosten 6622 7757 -1135

Kosten consulent 0 0 0

Verhuur gebouw 2950 2000 950 Zending en Evangelisatie 175 150 25

Rente inkomsten 763 850 -87 Diaconie 529 600 -71

Giften t.b.v. voorganger 12534 13424 -890 Jeugdwerk 0 200 -200

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 4139 4554 -415 Gemeente groei 33 0 33

overige vrijwillige bijdragen 10.457 11.558 -1.101 Kosten voorganger 7320 13424 -6104

Afdracht federatie 65 65 0

Kantoorkosten 1224 1400 -176

Onkosten kerkeraad 0 50 -50

 Representatie kosten 0 200 -200

Rente en Bankkosten 281 300 -19

Exploitatiekosten 5720 5511 209

Onderhoud gebouw en inventaris 1119 2000 -881

Onvoorziene kosten 0 250 -250

Kosten voorzieningen en afschrijvingen 8624 4554 4070

Bestemmingscollecten 1840 1675 165

Totaal in euro's 36.838 38.136 -1.298 Totaal in euro's 33552 38136 -4584

positief resultaat €  3286,--



  
Zoals op het overzicht te zien, waren er ook nog andere meevallers. Dit heeft ons doen 
besluiten om een extra bedrag van € 4000,- te reserveren voor toekomstig onderhoud 
van het dak van het kerkgebouw. Per saldo blijft er nog een positief resultaat over van € 
3286,-. 
 
Begroting 2016 
Daarnaast is er een begroting gemaakt voor 2016: 
 

 
 
De begroting is beduidend lager dan die van het vorige jaar. De reden hiervoor is, dat de 
voorganger in de maand maart uit dienst zal treden wegens twee jaar 
arbeidsongeschiktheid. Hierdoor hebben wij tot het moment van uitdiensttreding te 
maken met lagere loonkosten. Vooralsnog zijn geen plannen om iemand anders in dienst 
te nemen. Daarom is er met het berekenen van de loonkosten gerekend tot ultimo maart 
2016.  
 
Met betrekking tot de exploitatie uitgaven: de eindafrekening voor het gasverbruik is 
fors hoger uitgevallen. Hier is in de begroting rekening mee gehouden.         
 
 
 
Namens de kerkenraad 
 
Diaken. 
 
 
 
 
 
 
 

O N T V A N G S T E N U I T G A V E N 

Afdracht collecten 1.600

Collecten 5.500,00 Sprekerskosten 7.240

Verhuur gebouw 2.000,00 Zending en Evangelisatie 240

Rente inkomsten 750,00 Diaconie 600

Vrijwillige bijdragen: Kosten consulent 895

Giften t.b.v. voorganger 1750 Jeugdwerk 0

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 4560 Gemeente groei 50

Overige Vrijwillige bijdragen 11940 Kosten voorganger 1.750

18.250 Bijdrage federatie 65

Kantoorkosten 1.400

Onkosten kerkeraad 50

Representatie kosten 300

Rente en bankkosten 300

Exploitatiekosten 5.700

Onderhoud gebouw en inventaris 1.500

Onvoorziene kosten 250

Kosten voorzieningen en afschrijvingen 4.560

Totaal in euros's 26.500 Totaal in euro's 26.500


