Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel

Jaaroverzicht 2016
Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!
Mijn tijden zijn in Uw hand;
Psalm 31:15-16a
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.
We mogen ons bemoedigd en gesterkt weten door de bovenstaande woorden van Psalm 31.
Ook in het voorbije jaar waren er heel veel leden en vrienden actief in veel facetten van de
gemeentelijke arbeid, zodat we ondanks dat we als gemeente weer kleiner geworden zijn, er
veel activiteiten te vermelden zijn. Allen dank voor uw inzet!
Zonder te pretenderen volledig te zijn, volgt hieronder een overzicht
Nieuwe Leden
2 nieuwe leden werden verwelkomd.
Vertrokken
Deze drie gezinnen vertrokken om meer aansluiting te zoeken voor hun kinderen.
2 leden vertrokken naar het buitenland
Overleden
Van 3 leden moesten wij i.v.m. overlijden afscheid nemen.
Verder gedenken wij natuurlijk allen die in familieverband of in kennissenkring een geliefde
moesten missen.
Huwelijk en Jubilea
50 jaar huwelijk 1x
45 jaar huwelijk 1x
35 jaar huwelijk 1x
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.
Eerste Paasdag 27 maart, was een belijdenisdienst. 1 broeder trad toe tot de gemeente.
Ook kwam een lid over vanuit een andere gemeente.
Tweeëntwintig mei was een bijzondere dienst, waarin we noodgedwongen afscheid namen
van onze voorganger. Onze consulent bepaalde ons bij de woorden van Paulus in 1Kor 2: 15, die zo bij onze voorganger passen.
Ook willen we de Candlelight-dienst noemen, waarin onze consulent voorging en Deo
Favente haar medewerking verleende. We zien terug op een gezegende dienst, waarin ook de
aanwezigen betrokken werden.
1

Ook is onze consulent nog meer betrokken bij de gemeente, door vanaf dit jaar vaker in onze
diensten voor te gaan. De zondagse gebedsbijeenkomst, die voorafgaande aan de dienst
gehouden wordt, wordt door een trouwe vaste groep zusters en broeders bijgewoond.
Kerkenraad
De kerkenraad bestond in het afgelopen jaar uit, drie leden t.w. voorzitter/ouderling,
secretaris/ouderling), ouderling en ds. Cees Stavleu die ons met raad en daad bijstond.
De kerkenraad vergaderde vast eenmaal per maand en kwam een aantal malen extra voor
speciale zaken bijeen.
Jaar-/ ledenvergaderingen
De jaarlijkse (Jaar) ledenvergadering werd gehouden op 22 maart, na de pauze hebben we
onderling gesproken over het onderwerp: “Waartoe roept God ons als gemeente?” met een
samenvatting en afsluiting van de avond door onze consulent.
Kringavonden, Bijbelstudie/gebedsavonden
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.
Week van het Gebed
In de periode van 17 t/m 24 januari was er weer de week van het gebed. Het thema voor dit
jaar was “Het woord is aan jou”.
Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag kwamen we traditiegetrouw samen met de VEG Bennekom, waarin hun
voorganger van Bennekom voor ging.
Federatie
De Federatievergadering werd gehouden op 19 maart in het gebouw waar de VEG
Geldermalsen haar diensten houdt.
Helaas konden we door tijdgebrek/mankracht geen afvaardiging van onze gemeente sturen.
De ontmoetingsdag op 5 november bij de VEG Oldebroek kon geen doorgang vinden omdat
de input van de gemeentes te gering was.
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 en lekker genieten van de maaltijd. Soms werd er een
spelletje gespeeld.
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Nieuwsbrief
Aan het begin van elke nieuwe maand verschijnt onze nieuwsbrief, die door Karel en Jan
verzorgd wordt. Traditiegetrouw verzorgt een broeder de maandelijkse column.
Een zuster verzorgt een stukje van de diaconale commissie. Ook anderen leveren artikeltjes
aan zodat we constateren dat de nieuwsbrief groeit.
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.
(O.a. Candlelight- en Kerstdienst)
Ook mochten een aantal ziekenhuizen en instellingen zich verheugen op het bijzondere
optreden van dit koor.
Startzondag
Op de start zondag, 6 september waren we na de dienst allen uitgenodigd voor een
uitgebreide BBQ bij een broeder en zuster in Barneveld.
Consulentschap
Evenals voorgaande jaren heeft onze consulent ons met raad en daad bijgestaan.
Pastoraat
Door ouderlingen 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. 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 kerstontbijt te starten.
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Baten en Lasten overzicht
Verantwoording van de financiële administratie wordt hieronder gegeven doormiddel van
een verlies- en winstoverzicht 2016.
Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel
ONTV ANGS TEN

Collecten

Werkelijk

Begroot

verschil

6381

5500

881

Verhuur gebouw
Rente inkomsten
Giften t.b.v. voorganger
Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen
overige vrijwillige bijdragen

1415
451
2377
5445
14198

2000
750
1750
4560
11940

-585
-299
627
885
2.258

Totaal ( in euro's)

30267

26500

werkelijke inkomsten
werkelijke uitgaven
positief resultaat

3767

UI TGAV EN

Sprekerskosten
Kosten consulent
Zending en Evangelisatie
Diaconie
Jeugdwerk
Gemeente groei
Kosten voorganger
Afdracht federatie/ SGL
Kantoorkosten
Onkosten kerkeraad
Representatie kosten
Rente en Bankkosten
Exploitatiekosten
Onderhoud gebouw en inventaris
Onvoorziene kosten
Kosten voorzieningen en afschrijvingen
Bestemmingscollecten

Totaal

Werkelijk

Begroot

Verschil

6782
1259
308
483
6
0
1283
110
1302
0
214
281
4572
978
565
8547
1719

7240
895
240
600
0
50
1750
65
1400
50
300
300
5700
1500
250
4560
1600

-458
364
68
-117
6
-50
-467
45
-98
-50
-86
-19
-1128
-522
315
3987
119

28409

26500

1909

30267
-28409
1858

De verhuur gebouw was lager dan begroot mede doordat een relatie stopte met gebruik van
het gebouw. De rente was lager door verlaging van de rente door de banken. De overige
inkomsten die door u als gemeente zijn bijeen gebracht waren hoger dan begroot waardoor
we de inkomstenkant met een positief resultaat van €3.767,- konden afsluiten.
De uitgaven waren €2.091,- lager dan begroot. In tegenstelling met de begroting waren
bijvoorbeeld de sprekerskosten lager door minder speciale diensten, kosten voorganger
omdat we geen juridische hulp nodig hadden, onderhoud gebouw en inventaris en lagere
energienota dan verwacht.
Deze positieve resultaten hebben ons doen besluiten om evenals in het jaar daarvoor een
extra bedrag van €4.000,- te reserveren voor toekomstig onderhoud van het dak van het
kerkgebouw. De reden is, dat een nieuwe dakbedekking volgens een nieuwe taxatie ca.
€25.000,- zal kosten en over ca. 8 jaar plaats zou moeten vinden.
Per saldo blijft er nog een positief resultaat over €1.858,-.
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Begroting 2017
Daarnaast is er een begroting gemaakt voor 2017:
ONTV A NGS TE N

UITGA V E N

Collecten

5.900 Sprekerskosten

7.384

Verhuur gebouw

1.800 Kosten consulent

1.250

Rente inkomsten

250 Zending en Evangelisatie

Vrijwillige bijdragen:
Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen
Overige Vrijwillige bijdragen

Diaconie
5056

600

Jeugdwerk

50

Gemeente groei

50

12436
17.492 Afdracht federatie/SGL
Kantoorkosten

95
1.400

Onkosten kerkeraad

150

Representatie kosten

200

Rente en bankkosten

280

Exploitatiekosten

5.300

Onderhoud gebouw en inventaris

1.500

Onvoorziene kosten

Totaal ( in euro's)

327

200

Kosten voorzieningen en afschrijvingen

5.056

Bestemmingscollecten

1.600

25.442 Totaal

25.442

Er zijn geen kosten voorganger meer, wat de uitgaven verlaagd. Voor de rest zijn er kleine
verhogingen en verlagingen ten opzichte van vorig jaar.
Per saldo is de begroting €1.058,- lager dan die van 2016.
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.
De kerkenraad
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