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Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel 
 

Jaaroverzicht 2018 
 

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie 

van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, 

verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze 

erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. 
 

Terugkijkend op het jaar dat achter ons ligt zijn er weer veel dingen gebeurd.  

Gebeurtenissen van allerlei aard, dingen die ons verblijden, maar ook dingen die ons 

verdrietig stemden. 

We mogen ons bemoedigd weten door de bovenstaande woorden uit Efeze 1:13-14 

 

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

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

 

Ook was het verheugend, dat we in ons midden weer nieuwe mensen mochten begroeten, 

zodat het aantal leden in de gemeente weer is toegenomen. 

 

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

 

Nieuwe Leden 

We mochten 8 nieuwe leden verwelkomen 

 

Vertrokken 

4 leden vertrokken 

 

Overleden 

1 (ex-) lid is overleden. 

 

Huwelijk en Jubilea 

1 huwelijk werd gesloten. 

Verschillende jubilea 

12,5 jaar huwelijk 1 x 

60 jaar huwelijk 1 x 

30 jaar huwelijk 1 x 

55 jaar huwelijk 1 x 

35 jaar huwelijk 1 x 
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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 negen keer waren dat Avondmaalsdiensten en één huwelijksinzegendienst. Ook 

was een doopdienst. Op Hemelvaartsdag kwamen we samen in een dienst waarin de VEG 

Bennekom bij ons te gast was. 

 

Bijzondere diensten die het vermelden waard zijn: 

Eind januari hielden we op zondagavond een Johannes de Heer zangdienst en onze inmiddels 

traditionele Candlelightdienst, waarin onze consulent voorging en Deo Favente haar 

medewerking verleende. We zien terug op gezegende diensten. 

 

Ook hebben we met onze consulent in zijn preken systematisch het Mattheus evangelie 

gevolgd. Via Kerkomroep.nl zijn de diensten tegenwoordig goed te beluisteren.  

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, twee leden daar 1 ouderling vanwege 

veranderde werkomstandigheden zijn taak in de kerkenraad moest beëindigen. 

Voorzitter/ouderling en secretaris/ouderling en onze consulent 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 Jaarvergadering werd gehouden op 20 maart. Eén van de agendapunten was de 

aanpassing van ons Reglement, zodat het mogelijk werd om ook een vrouw in het ambt te 

kunnen kiezen. Op dinsdag 13 november werd er een extra ledenvergadering gehouden. 

Hierin waren de belangrijkste punten de verbetering van de geluidsinstallatie en het stemmen 

voor een ouderling, waarin een zuster tot ouderling werd gekozen. Verder werd in deze 

vergadering onderling gesproken over de prioriteiten voor 2019.  

 

Kringavonden, Bijbelstudie/gebedsavonden  

De kringavonden werden om de twee weken met onderbreking van de zomer maanden door 

twee groepen gehouden in Scherpenzeel. De Bijbelstudie/ bidstond avonden werden 

eveneens met uitzondering van de zomerperiode twee wekelijks gehouden in Scherpenzeel 

en in Barneveld. 

 

Federatie 

De Federatievergadering werd gehouden op 10 maart in het gebouw van de VEG Hilversum. 

Helaas konden we voor het ochtendprogramma niemand afvaardigen maar 2 broeders zijn ‘s 

middags wel naar de bijeenkomst geweest waarin we voorgelicht werden over de ANBI en 

AVG, wat als zeer zinvol werd ervaren. 
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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. 

 

Nieuwsbrief 

Aan het begin van elke nieuwe maand verschijnt onze nieuwsbrief.  

 

Creatieve Club 

De Creatieve Club kwam weer regelmatig bij elkaar. Naast alle creatieve resultaten is nog 

steeds één van de hoogtepunten het gereed maken van de bijzondere kerstversiering en 

Candlelight voor het kerkgebouw. 

 

Deo Favente 

Het zangkoor Deo Favente verzorgde weer een aantal optredens tijdens onze diensten (o.a. 

Candlelightdienst). Ook mochten een aantal ziekenhuizen en instellingen zich verheugen op 

het bijzondere optreden van ons koor. 

 

Startzondag 

Op de Startzondag, 2 september, waren we na de dienst allen uitgenodigd voor een hapje en 

een drankje bij een broeder en zuster in Barneveld. 

 

Consulentschap 

Onze consulent heeft ons met raad en daad bijgestaan. 

 

Pastoraat 

Verschillende bezoeken werden afgelegd. 

 

Muzikale begeleiding in de Diensten 

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

diensten verzorgd. In één of twee 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. 

 

Kinderen in de gemeente 

We verheugen ons dat er weer kinderen zijn en dat er aandacht voor ze is. Voor ze naar hun 

eigen ruimte gaan is er een kindermoment als vast onderdeel van de liturgie.  
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Baten en Lasten overzicht 

Verantwoording van de financiële administratie wordt hieronder gegeven doormiddel van 

een verlies- en winstoverzicht 2018 

. 

 
De verhuur gebouw was minder dan begroot, maar de inkomsten die door de leden en 

vrienden zijn bijeen gebracht waren hoger dan begroot. Daardoor kon de inkomstenkant met 

een positief resultaat van € 3780,-- worden afgesloten. 

 

De post sprekerskosten was lager, doordat er geen speciale diensten, zoals rouwdiensten 

waren. De post gemeentegroei was lager omdat de kosten van een stagiair vervielen. De 

kantoorkosten stegen door aanschaf van een kluisje, een papiervernietiger en back-up 

schijven. Daarvan is een bedrag van € 300,--ten laste gebracht van de post onvoorziene 

uitgaven. Het bedrag van onderhoud gebouw en inventaris was lager dan begroot. 

De stijging van de post kosten voorzieningen en afschrijvingen komt omdat we het kappen 

van een aantal bomen en herbeplanting alvast opgenomen hebben in de uitgaven van 2018. 

De uitgavenkant eindigt daarmee in een negatief resultaat van € 904,- 

 

Concluderend blijft er per saldo nog een positief resultaat over € 2876,--. 

 

  

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 6826 6000 826 Sprekerskosten 7462 7776 -314

Verhuur gebouw 805 1500 -695 Advieskosten 1836 1600 236

Rente inkomsten 88 150 -62 Zending en Evangelisatie 393 330 63

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 5838 4830 1008 Diaconie 906 800 106

overige vrijwillige bijdragen 16641 13938 2.703 Jeugdwerk 137 150 -13

Gemeente groei 32 500 -468

0

Afdracht federatie/ SGL 80 95 -15

Kantoorkosten 1527 1300 227

Onkosten kerkeraad 65 150 -85

 Representatie kosten 42 200 -158

Rente en Bankkosten 298 320 -22

Exploitatiekosten 4806 4867 -61

Onderhoud gebouw en inventaris 1143 1500 -357

Onvoorziene kosten 300 300 0

Kosten voorzieningen en afschrijvingen 6381 4830 1551

Bestemmingscollecten 1914 1700 214

Totaal ( in euro's) 30198 26418 3780 Totaal 27322 26418 904

werkelijke inkomsten 30198 31-12-2018

werkelijke uitgaven -27322 Saldo betaal en spaarrekeningen 118440

gereserveerde bedragen:

positief resultaat 2876 dakbedekking kerkgebouw -16300

schilderwerk buiten -3100

schilderwerk binnen -7464

aantal bomen kappen en herbeplanting -1400

voorganger -28000

blijft over vrij te besteden € 62.176
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Begroting 2019 

Daarnaast is er een begroting gemaakt voor 2019: 

 
 

De inkomsten bestaan uit de gebruikelijke posten. De post verhuur is verlaagd naar € 600,-- 

 

De begroting van de uitgaven is € 1293,-- hoger dan die van 2018. De redenen zijn een 

verhoging van de spreekbeurtvergoedingen en de verwachte advieskosten. Evenals de post 

gemeentegroei in verband met het verzorgen van een Alpha-cursus of bijeenkomsten over 

het onderwerp opvoeding. 

 

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 en kinderdienst, 

roostermakers, financiën, kosters, schrijvers voor de nieuwsbrief, of zomaar een ander ter 

wille zijn, danken voor hun inzet. 

 

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 6.700 Sprekerskosten 7.712

Verhuur gebouw 600 Advieskosten 2.000

Rente inkomsten 85 Zending en Evangelisatie 410

Vrijwillige bijdragen: Diaconie 950

Jeugdwerk 300

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 4633 Gemeente groei 1.000

Overige Vrijwillige bijdragen 15693

20.326 Afdracht federatie/SGL 120

Kantoorkosten 1.400

Onkosten kerkeraad/ bestuur 100

Representatie kosten 200

, Rente en bankkosten 350

Exploitatiekosten 4.836

Onderhoud gebouw en inventaris 1.500

Onvoorziene kosten 300

Kosten voorzieningen en afschrijvingen 4.633

Bestemmingscollecten 1.900

Totaal in euro's 27.711 Totaal 27.711


