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   Vrije Evangelische  Gemeente  Scherpenzeel 
 

    Jaaroverzicht  2019 
 

Maar ik roep u ertoe op, broeders en zusters, door de Naam van onze Heere 

Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen 

scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één 

van gevoelen. 
            

Terug kijkend op het jaar wat achter ons ligt zijn er weer veel dingen gebeurd.  

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

verdrietig stemden. 

Dat wij ons mogen laten onderwijzen door de bovenstaande woorden van Paulus uit  

1 Korinthe 1:10 

     

Terugkijkend op het jaar wat achter ons ligt zijn we dankbaar dat er in onze kleine gemeente 

zoveel broeders en zusters actief zijn in veel facetten van de gemeentelijke arbeid. 

ook zijn we dankbaar dat we steeds gasten in onze samenkomsten mogen begroeten.  

Allen dank voor uw inzet ! 

 

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

 

Nieuwe Leden 

 

Vertrokken 

3 leden hebben in verband met verhuizing hun lidmaatschap beeindigd. 

 

Overleden 

Een lid is op weg naar het vakantie adres niet goed geworden en kort daarna overleden. 

 

Huwelijk en Jubilea 

In juni was er een 45 jaar huwelijksjubileum.  

   

Gemeente diensten 

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 een dienst waarin Sjoukje de 

Boer gedoopt werd.  

Op Hemelvaartsdag waren we te gast bij de VEG Bennekom. 

Ook willen we de zondagavonddiensten noemen 27 januari een Johannes de Heer zangdienst 

en onze inmiddels traditionele Candlelightdienst, waarin ds. Cees Stavleu voorging en Deo 

Favente haar medewerking verleende. We zien terug op gezegende diensten.   

Ook waren er twee Thema avonden: 1over Halloween en de 2e over geestelijke strijd en 

bevrijding. 

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

De kerkenraad kwam één maal per maand bijeen uitgezonderd augustus, en een aantal malen 

extra voor speciale zaken. 

 

Jaar-/ ledenvergaderingen 

De Jaarvergadering werd gehouden op  26 maart. Eén van de agenda punten was een 

voorlichting van onze adviseur over doop en belijdenis. Er werd geen extra ledenvergadering 

gehouden.  

 

Kringavonden, Bijbelstudie/gebedsavonden  

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

twee groepen. 

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

twee wekelijks gehouden in Scherpenzeel en in Barneveld. 

 

Diaconale commissie 

De diaconale commissie is actief bezig met het bezoeken van mensen die het fijn vinden als 

er zo af en toe iemand langskomt. Ook verzorgt zij een bloemetje bij verjaardagen, jubilea en 

de Kerstbakjes. Jaarlijks vergadert zij ook met de kerkenraad om zo de taken goed op elkaar 

af te stemmen. 

Ook wordt er door een zuster al jaren voor de mooie bossen bloemen gezorgd. 

 

Federatie 

De Federatievergadering werd gehouden op zaterdag16 maart in het gebouw van de VEG 

Geldermalsen. In de morgen werden de huishoudelijke zaken behandeld en ’s middags het 

onderwerp: “omgaan met conflicten”. 

Helaas konden wij geen broeder of zuster van onze gemeente afvaardigen. 

 

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 
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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 . 

 

Commissie van Beheer 

De commissie van beheer is voortdurend bezig geweest met het herstel en onderhoud van het 

gebouw en alles wat daarmee samenhangt. Ook de rond het gebouw liggende paden, perken 

en heggen hebben doorlopend onderhoud nodig. 

 

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 dit koor. 

 

Start zondag 

Op de startzondag,  8 september waren we na de dienst allen uitgenodigd voor een hapje en 

een drankje bop de ons zo vertrouwde locatie in Barneveld. 

 

Consulentschap 

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

 

Pastoraat 

De kerkenraad heeft verschillende bezoeken 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.  

 

Ondersteuning in de diensten 

Hierbij willen wij allen  in de gemeente die zich dienstbaar hebben gemaakt door middel 

van: Schoonmaak, tuinonderhoud, beamer en geluid, koffie zetten, 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 
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Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel 2019         
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER RUBRIEK 
 MET BUDGETVERGELIJKING 
JAAR 2019         

        

O N T V A N G S T E N 
Werkeli

jk  Begroot   
verschi

l   

        

        

Collecten  7139  6700  439   

Verhuur gebouw 625  600  25   

Rente inkomsten 40  85  -45   

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 6470  4633  1837   

overige vrijwillige bijdragen 20767  15693  5.074   

        

        

        

        

        

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totaal ( in euro's) 35041   27711   7330   

       

       

       
werkelijke inkomsten 35041      
werkelijke uitgaven -33734      

       

positief resultaat 1307      

        

       

 
U I T G A V E N    Werkelijk Begroot   Verschil 

      

      
Sprekerskosten  7360 7712  -352 

Advieskosten  2000 2000  0 
Zending en 
Evangelisatie  329 410  -81 

Diaconie  933 950  -17 

Jeugdwerk  312 300  12 

Gemeente groei  240 1000  -760 

     0       
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Afdracht federatie/ 
SGL  80 120  -40 

Kantoorkosten  1541 1400  141 

Onkosten kerkeraad  49 100  -51 

Representatie kosten  235 200  35 

Rente en Bankkosten  346 350  -4 

Exploitatiekosten  5601 4836  765 
Onderhoud gebouw 
en inventaris  1029 1500  -471 

Onvoorziene kosten  298 300  -2 
Kosten voorzieningen 
en afschrijvingen  11479 4633  6846 

Bestemmingscollecten  1902 1900  2 

      

      

      

      

      

      

Totaal  33734 27711   6023 

      

      

      
saldo bankrekeningen  125497     
reserveringen  -64357    

      

Vrij te besteden  60.140     

       
 

 

Begroting Vrije Evangelische 
Gemeente Scherpenzeel    Jaar 
2020   

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

          

        

Collecten 
680

0  Sprekerskosten 7.718 

Verhuur gebouw 200  Advieskosten 2.000 

Rente inkomsten 40 7.040 

Zending en 
Evangelisatie 332 

   Diaconie 950 

Vrijwillige bijdragen:   Jeugdwerk 400 
Inkomsten 
voorzieningen en 
afschrijvingen 

572
7  Gemeente groei 0 

Overige Vrijwillige 
bijdragen 

159
25      

  21.652 

Afdracht 
federatie/SGL 110 

   Kantoorkosten 1.624 

   

Onkosten 
kerkeraad/ 
bestuur 100 

   

Representatie 
kosten 200       
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 ,  

Rente en 
bankkosten 350 

   

Exploitatiekoste
n 5.481 

   

Onderhoud 
gebouw en 
inventaris 1.500 

   

Onvoorziene 
kosten 300 

   

Kosten 
voorzieningen en 
afschrijvingen 5.727 

   

Bestemmingscoll
ecten 1.900 

       

       

       

        

Totaal in euro's  28.692 Totaal 28.692 

 

  

       

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 Vrije 
Evangelische Gemeente Scherpenzeel 
Inkomsten 
Door de inspanningen van u als leden en vrienden zijn de 
inkomsten € 7330,-- hoger dan begroot 
Met name met betrekking tot de posten inkomsten 
voorzieningen en afschrijvingen en overige vrijwillige 
bijdragen. 
Uitgaven 
De uitgaven waren oorspronkelijk € 26.624,--. Maar de 
meer-ontvangsten aan inkomsten heeft ons doen besluiten 
extra geld te reserveren voor : onderhoud dak € 2250, 
Schilderwerk buiten € 900,-- en alvast voor vervanging 
kozijnen deuren € 3960,--.  Mede hierdoor werden de 
uitgaven in totaal 
€ 33.734,--. Een aantal posten waarop minder is uitgegeven 
dan begroot: sprekerskosten door lagere kosten extra 
sprekers. Gemeentegroei doordat een activiteit niet heeft 
plaats gevonden. En onderhoud gebouw en inventaris. De 
exploitatiekosten waren meer dan begroot door aanschaf 
van een afvalbak en een stofzuiger en hogere energiekosten. 
 
Resultaat 
Per saldo blijft er nog een positief resultaat over  €  1307,-- 
 
 
Toelichting begroting 2020 Vrije Evangelische  
Gemeente Scherpenzeel 
Inkomsten 
Deze bestaan uit de gebruikelijke posten waarbij de 
verwachting hebben dat er minder inkomsten uit verhuur 
zullen zijn.  
Uitgaven       
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Nieuw is , dat we jaarlijks € 1013,-- gaan reserveren voor 
vervanging kozijnen en deuren. 
Dit verklaart de stijging van de begroting ten opzichte van 
vorig jaar.  

       

       
        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


