Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel

Jaaroverzicht 2020
“Heere, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.
Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God”.
Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, dan mogen de woorden van Psalm 90 vers 1 en 2
ons sterken en bemoedigen, dat God alles in de hand heeft en dat Hij tot zijn doel komt met
eenieder van ons, met de gemeente, met de hele schepping.
Met de huidige gebeurtenissen die wij voor ogen hebben zou ons de moed in de schoenen
zinken, maar we mogen vertrouwen op Gods beloften.
Wie had ooit kunnen denken dat onze regering vanwege het Coronavirus de samenkomsten
en andere activiteiten in de gemeente aan banden zou leggen.
Waardoor dit jaarverslag toch wel heel apart is geworden.
Wat mogen we dankbaar zijn dat er zo veel broeders en zusters actief zijn in veel facetten
van de gemeentelijke arbeid.
Allen dank voor uw inzet!
Zonder te pretenderen volledig te zijn, volgt hieronder een overzicht:
Nieuwe Leden
Wij mochten 2 nieuwe leden verwelkomen. (1van hen al vanaf eind 2018, maar niet
genoemd in het vorige jaaroverzicht)
Vertrokken
Overleden
Begin mei overleed een broeder na een lange periode van afnemende gezondheid.
Huwelijk en Jubilea
Er werden 3 huwelijksjubilea gevierd.
Gemeentediensten
Tot en met 15 maart kwamen we samen, om naar Gods Woord te luisteren, opgebouwd te
worden en de gemeenschap der heiligen te vieren.
Toen kwam de lock-down en werden de diensten gestopt tot 31 mei, waarbij ook de
Hemelvaartsdienst kwam te vervallen. Wel had onze consulent een inleiding op het Heilig
Avondmaal en het avondmaal ingesproken via YouTube, zodat de gemeente op een
zondagmorgen toch met elkaar het H.A. kon vieren.
Toen er versoepelingen kwamen stelde de kerkenraad een coronateam samen die de diensten
in juiste banen moest leiden.
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Op 7 juni draaiden we een proefdienst met de broeders en zusters die een taak in de dienst
vervulde om de uitzendingen via kerkomroep.nl op te starten.
Vanaf 14 juni t/m 13 december hielden we onze diensten met maximaal 30 aanwezigen, deze
konden zich wekelijks opgeven bij de secretaris.
Vanwege de strenge eisen die gesteld werden (er mocht onder andere niet gezongen worden
en de anderhalve meter regel) ging ook de Candlelight dienst niet door.
Ook werden de diensten via Kerkomroep.nl goed beluisterd.
Kerkenraad
De kerkenraad bestond in het afgelopen jaar uit, drie leden.
Voorzitter/ouderling, secretaris/ouderling, ouderlinge en predikant die ons met raad en daad
bijstond.
In dit jaar werden door een zuster al verschillende taken van het secretariaat overgenomen en
neemt zij deel aan de kerkenraadsvergaderingen enz. om te notuleren. Gemiddeld kwamen
zij eenmaal per maand bijeen uitgezonderd augustus.
Broeder Aart Haverkamp en zijn vrouw kwamen de Kerkenraad ondersteunen door pastorale
bezoeken te brengen bij gemeente leden en hen die daar behoefte aan hebben.
Ook dit werk moest vanwege de aangescherpte regels tijdelijk worden stopgezet.
Jaar-/ ledenvergaderingen
De Jaarvergadering zou gehouden worden op dinsdag 24 maart en werd vanwege corona
naar een later tijdstip verplaatst. Op dinsdag 16 juni werd deze vergadering gehouden.
Eén van de agendapunten was het invullen van de diensten in coronatijd en het secretariaat
dat geleidelijk wordt overgenomen door eerdergenoemde zuster die nu al de vaste notulist is
in deze vergadering en de kerkenraadsvergaderingen. Er werd geen extra ledenvergadering
gehouden.
Kringavonden, Bijbelstudie/gebedsavonden
De kring/ Bijbelstudie-bidstond avonden van zowel Scherpenzeel als Barneveld werden
vanwege de corona maatregelen verplaatst naar de huiskamer omdat we daar voldoende
ruimte in acht konden nemen. Toen de richtlijnen van de overheid strenger werden zijn deze
tot naderorde helemaal gestopt, alleen de dinsdagkring heeft nog een aantal keren digitaal
contact gehad.
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 met de kerkenraad om zo de taken goed op elkaar af te
stemmen. Een zuster verzorgt al jaren voor de mooie bossen bloemen.
Federatie
De Federatievergadering die gehouden zou worden op zaterdag14 maart in Oldebroek ging
niet door. We werden op de hoogte gehouden door het toesturen van verschillende stukken
en het bijgewerkte jaarboek met gegevens van de verschillende gemeentes.
Ook werd er kopij aangeleverd voor plaatsing in onze nieuwbrief over activiteiten in de
verschillende zustergemeentes.
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Gezelligheid gezocht
In dit jaar was er op 8 februari een “gezelligheid gezocht”, daarna konden deze in het hele
verdere jaar geen doorgang vinden.
Het team van GG heeft om die reden drie keer de mensen die altijd bij GG komen verrast
met een presentje, de laatste vlak voor de Kerst, dat werd enorm gewaardeerd.
Nieuwsbrief
Aan het begin van elke nieuwe maand verschijnt onze nieuwsbrief, die door Karel en Jan
verzorgd wordt. Tot en met februari verzorgde de inmiddels overleden broeder een column.
Een zuster verzorgd een stukje van de diaconale commissie. Ook anderen leveren hun
bijdrage aan de overdenking, veranderingen in het ledenbestand enz.
Vanaf begin april tot eind juni was er vanwege coronatijd een wekelijkse nieuwsbrief ook
speciaal voor de jeugd, waarbij een familie een groot aandeel had (dit werd enorm
gewaardeerd) met de zelfgemaakte YouTube filmpjes. Ook de zondagsschool had steeds
haar inbreng met werkjes enz.
Creatieve Club
De creatieve club was dit jaar niet zo actief, dit alles vanwege de regels en het niet doorgaan
van de Candlelight dienst.
Commissie van Beheer
De commissie van beheer is steeds bezig geweest met het herstel en onderhoud van het
gebouw en alles wat daarmee samenhangt. Onder anderen het verbeteren van de beeld en
geluidsinstallatie. Ook de rond het gebouw liggende paden, perken en de heggen hebben
doorlopend onderhoud nodig.
Deo Favente
De activiteiten van het zangkoor kwamen volledig stil te liggen.
Start zondag
De startzondag was ingepland op 5 september maar ging niet door.
Consulentschap
Evenals voorgaande jaren heeft Ds. C. Stavleu uit Veenendaal, ons weer met raad en daad
bijgestaan.
Pastoraat
Zie bij de Kerkenraad, waar aangegeven wordt dat de Fam. Haverkamp de taak op zich
genomen heeft om een aantal leden en vrienden te bezoeken en ook de kerkenraad heeft
verschillende bezoeken afgelegd.
Muzikale begeleiding in de Diensten
Was er in dit jaar bijna niet. Er werd gebruik gemaakt van het internet om liederen in de
dienst te laten horen.
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Kerstviering
Deze keer geen kerstontbijt en de dienst alleen gehouden voor Kerkomroep.nl.
Kinderen in de gemeente
Als vast onderdeel van de liturgie houden we altijd een kindermoment.
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, en het corona-team dat de
regels bewaakt voor tijdens en na de dienst, of zomaar een ander ter wille zijn, danken voor
hun inzet.

Namens de kerkenraad
De secretaris
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel
Inkomsten

ONTVANGSTEN

Collecten
Verhuur gebouw
Rente inkomsten
Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen
overige vrijwillige bijdragen

Werkelijk

4789
285
6
7217
20084

Begroot

6800
200
40
5727
15925

verschil

-2011
85
-34
1490
4.159

UITGAVEN

Sprekerskosten
Advieskosten
Zending en Evangelisa
Diaconie
Jeugdwerk
Gemeente groei

Afdracht federatie/ SG
Kantoorkosten
Onkosten kerkeraad
Representatie kosten
Rente en Bankkosten
Exploitatiekosten
Onderhoud gebouw en
Onvoorziene kosten
Kosten voorzieningen e
Bestemmingscollecten

Totaal ( in euro's)

32381

28692

3689

Totaal

Dankzij de inspanningen van u als leden en vrienden zijn de inkomsten € 3689,-- hoger dan begroot
Met name met betrekking tot de posten inkomsten voorzieningen en afschrijvingen en overige
vrijwillige bijdragen. Door het niet plaatsvinden van kerkdiensten en het daarna in beperkte vorm
plaats vinden daarvan, ziet u een verschuiving van de post collecten naar de post vrijwillige bijdragen.
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Uitgaven
UITGAVEN

Sprekerskosten
Advieskosten
Zending en Evangelisatie
Diaconie
Jeugdwerk
Gemeente groei

Werkelijk

Begroot

Verschil

6103
1275
413
966
80
0

7718
2000
332
950
400
0

Afdracht federatie/ SGL
Kantoorkosten
Onkosten kerkeraad
Representatie kosten
Rente en Bankkosten
Exploitatiekosten
Onderhoud gebouw en inventaris
Onvoorziene kosten
Kosten voorzieningen en afschrijvingen
Bestemmingscollecten

60
1872
75
48
404
4389
1783
335
13494
1084

110
1624
100
200
350
5481
1500
300
5727
1900

-1615
-725
81
16
-320
0
0
-50
248
-25
-152
54
-1092
283
35
7767
-816

Totaal

32381

28692

3689

De werkelijke uitgaven waren oorspronkelijk € 24.830. Dus minder uitgegeven dan begroot € 3862.
Een aantal posten waarop minder is uitgegeven: sprekerskosten door corona en geen kosten speciale
diensten. Exploitatiekosten doordat het energieverbruik bijzonder laag was en bestemmingscollecten
wegens minder- en beperkte diensten.
Het resultaat van de meer inkomsten en minder uitgaven dan begroot, zijnde totaal € 7551 hebben
wij als extra reservering voor vervangen kozijnen en deuren als kosten geboekt. Dat is de reden dat
deze uitgave veel hoger is dan begroot.
Resultaat
Per saldo is het eindresultaat dan € 0
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Toelichting begroting 2021 Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel
Inkomsten
ONTVANGSTEN

Collecten
Verhuur gebouw
Rente inkomsten
Vrijwillige bijdragen:

6.500
500
0

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen
Overige Vrijwillige bijdragen

6009
16733
22.742

,

Totaal in euro's

29.742

Deze zijn € 994 hoger begroot dan vorig jaar. De redenen ziet u onderstaand bij uitgaven

7

Uitgaven
UI TGAVEN

Sprekerskosten
Advieskosten en pastoraat
Zending en Evangelisatie
Diaconie
Jeugdwerk
Gemeente groei

7.887
3.000
456
950
250
0

Afdracht federatie/SGL
Kantoorkosten
Onkosten kerkeraad/ bestuur
Representatie kosten
Bankkosten
Exploitatiekosten
Onderhoud gebouw en inventaris

90
1.685
100
200
425
5.090
1.500
200
6.009
1.900

Onvoorziene kosten
Kosten voorzieningen en afschrijvingen
Bestemmingscollecten

Totaal in euro's

29.742

De reden van bovengenoemde verhoging is met name omdat de vergoeding per spreekbeurt met € 5
wordt verhoogd naar € 115 en er naar verwachting veel meer pastorale bezoeken zullen plaats
vinden dan vorig jaar.
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