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Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel 

 

Jaaroverzicht 2017 
 

 De lieflijkheid van de HEERE, onze God, zij over ons;  

bevestig het werk van onze handen over ons,  

ja, het werk van onze handen, bevestig dat.   Psalm 90:17 
          

In het jaar wat achter ons ligt zijn er weer veel dingen gebeurd. Dingen waar we blij mee 

waren, maar ook dingen die ons verdrietig stemden. 

Mogen de woorden van bovenstaande tekst uit Psalm 90 voortdurend onze bede zijn. 

     

Ook in het voorbije jaar waren er heel veel leden en vrienden actief in veel facetten van de 

gemeentelijke arbeid, zodat er veel activiteiten te vermelden zijn. Allen dank voor uw inzet! 

 

Zonder te pretenderen volledig te zijn, volgt hieronder een overzicht. 

 

Nieuwe Leden 

We mochten vier nieuwe leden verwelkomen.  

 

Vertrokken 

1 lid vertrok naar een andere gemeente. 

 

Overleden 

In het afgelopen jaar heeft de Here één lid weggenomen.  

 

Huwelijk en Jubilea 

Er werden in ons midden drie huwelijk jubilea gevierd. 

 

Gemeentediensten 

Op de zondagen en de meeste feestdagen kwamen we samen om naar Gods Woord te 

luisteren, opgebouwd te worden en de gemeenschap der heiligen te vieren.  

Zo’n stuk of acht keer waren dat Avondmaalsdiensten. 

Zondag 29 januari werd er een Joh.de Heer zangavond gehouden. 

Ook willen we de Candlelight-dienst noemen, waarin traditiegetrouw onze consulent 

voorging en Deo Favente haar medewerking verleende.         

 

Kerkenraad 

De kerkenraad bestond uit twee leden. Eén ouderling legde zijn functie neer. 

Onze consulent stond ons met raad en daad bij. 

De kerkenraad vergaderde vast eenmaal per maand en kwam een aantal malen extra voor 

speciale zaken bijeen. 

 

  



2 
 

Jaar-/ledenvergaderingen 

De (Jaar) ledenvergadering werd gehouden op 28 maart. Met de gebruikelijke onderwerpen 

zoals begroting en financieel jaaroverzicht, jaarverslag, enz. 

Dinsdag 24 oktober hielden we een ledenvergadering waarbij het ging over de rol van de 

vrouw in de gemeente vanuit Bijbels perspectief, deze avond had een vervolg op dinsdag 28 

november deze avond. 

 

Kringavonden, Bijbelstudie/gebedsavonden  

Op dinsdag 21 februari hielden we een informatieavond over ziekenzalving.   

De kringavonden werden om de twee weken met onderbreking van de zomermaanden  

gehouden in Scherpenzeel.  

De Bijbelstudie/ bidstond avonden werden eveneens met uitzondering van de zomerperiode 

twee wekelijks gehouden in Scherpenzeel en Barneveld. 

De zondagse gebedsbijeenkomst, die voorafgaande aan de dienst gehouden wordt, wordt 

door een trouwe vaste groep zusters en broeders bijgewoond. 

 

Hemelvaart 

De Hemelvaartsdag kwamen we samen in Bennekom, met onze zustergemeente. 

 

Federatie 

De Federatievergadering werd gehouden op zaterdag 18 maart in het gebouw waar de VEG 

Geldermalsen haar diensten houdt. Helaas kon er geen afvaardiging van onze gemeente 

aanwezig zijn. 

De ontmoetingsdag van de Federatie gemeenten zal voorlopig geen doorgang vinden. 

 

Gezelligheid gezocht 

Ook in dit achter ons liggende jaar mocht “gezelligheid gezocht” zich weer verheugen op 

goed bezochte middagen. De bezoekers, zowel leden van onze gemeente als buitenstaanders 

konden weer gezellig bijpraten, een spelletje doen en lekker genieten van de maaltijd.     

 

Nieuwsbrief 

Aan het begin van elke nieuwe maand verschijnt onze nieuwsbrief  

 

Creatieve Club 

De creatieve club kwam weer regelmatig op de woensdagochtend 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. 

(o.a. Candlelight - en Kerstdienst) 

Ook mochten een aantal instellingen zich verheugen op het bijzondere optreden van dit koor. 

 

Start zondag 

Op de start zondag, 10 september, werden we na de dienst allen uitgenodigd voor een 

gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
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Consulentschap 

Evenals voorgaande jaren heeft onze consulent ons weer als met raad en daad bijgestaan. 

 

Pastoraat en Diaconaat 

Door de samenstelling van de kerkenraad stonden de reguliere huisbezoeken op een laag 

pitje, om die rede was het verheugend dat een zuster bereid was deze taak gedeeltelijk op 

zich te nemen. 

In een speciale dienst onder leiding van onze consulent hebben we een zegen uitgesproken 

over haar werk en daarbij ook de diaconale commissie betrokken.  

 

Begeleiding Diensten 

In wisselende samenstelling of door individuele muzikanten werd de begeleiding van de 

diensten verzorgd. In verschillende diensten moesten we noodgedwongen a capella zingen. 

 

Kerstviering 

Op de eerste kerstdag was er voorafgaand aan de dienst weer gelegenheid om in onze 

huiskamer met een gezamenlijk kerstonbijt te starten. 

 

Ondersteuning in de 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 de nieuwsbrief, of zomaar een ander ter wille zijn, danken voor 

hun inzet. 

 

Baten en lasten overzicht 2017 

Verantwoording van de financiële administratie wordt hieronder gegeven doormiddel van 

een verlies- en winstoverzicht 2017. 

 
De verhuur gebouw was meer dan begroot, evenals de inkomsten die door u als gemeente 

zijn bijeen gebracht. Daardoor kon de inkomstenkant met een positief resultaat van € 3752,-

worden afgesloten. 

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 6349 5900 449 Sprekerskosten 6753 7384 -631

Verhuur gebouw 3005 1800 1205 Advieskosten 2009 1250 759

Rente inkomsten 191 250 -59 Zending en Evangelisatie 327 327 0

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 5715 5056 659 Diaconie 822 600 222

overige vrijwillige bijdragen 13934 12436 1.498 Jeugdwerk 55 50 5

Gemeente groei 0 50 -50

Afdracht federatie/ SGL 3 95 -92

Kantoorkosten 1188 1400 -212

Onkosten kerkeraad 23 150 -127

 Representatie kosten 25 200 -175

Rente en Bankkosten 299 280 19

Exploitatiekosten 4610 5300 -690

Onderhoud gebouw en inventaris 4102 1500 2602

Onvoorziene kosten 190 200 -10

Kosten voorzieningen en afschrijvingen 5256 5056 200

Bestemmingscollecten 1829 1600 229

Totaal ( in euro's) 29194 25442 3752 Totaal 27491 25442 2049

werkelijke inkomsten 29194

werkelijke uitgaven -27491

positief resultaat 1703
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De uitgaven waren € 2049,- meer dan begroot. Dit komt door niet in de begroting 

opgenomen kosten van verwijderen asbest en reparatie van het orgel. En hogere advieskosten 

door pastorale werkzaamheden. Daarnaast waren er met name meevallers met betrekking tot 

de sprekerskosten en exploitatiekosten door geen speciale diensten en een lagere energienota 

dan verwacht. 

 

Per saldo blijft er nog een positief resultaat over € 1703,- 

 

Begroting 2018 

Daarnaast is er een begroting gemaakt voor 2018: 

 

 
 

 

 

De inkomsten bestaan uit de gebruikelijke posten. De begroting is € 976,- hoger dan die van 

2017. De redenen zijn een verhoging van de spreekbeurtvergoedingen en de verwachte 

advieskosten. Evenals de post gemeentegroei in verband met eventuele kosten van een 

stagiair. De exploitatiekosten zijn naar beneden bijgesteld. 

 

Namens de kerkenraad,   

De secretaris 
 

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

Collecten 6.000 Sprekerskosten 7.776

Verhuur gebouw 1.500 Advieskosten 1.600

Rente inkomsten 150 Zending en Evangelisatie 330

Vrijwillige bijdragen: Diaconie 800

Jeugdwerk 150

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 4830 Gemeente groei 500

Overige Vrijwillige bijdragen 13938

18.768 Afdracht federatie/SGL 95

Kantoorkosten 1.300

Onkosten kerkeraad/ bestuur 150

Representatie kosten 200

, Rente en bankkosten 320

Exploitatiekosten 4.867

Onderhoud gebouw en inventaris 1.500

Onvoorziene kosten 300

Kosten voorzieningen en afschrijvingen 4.830

Bestemmingscollecten 1.700

Totaal in euro's 26.418 Totaal 26.418


