
 
 

   Vrije Evangelische  Gemeente  Scherpenzeel 

 

    Jaaroverzicht  2021 

 

“Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de 

hele dag”.   

            

Als we zien op het jaar dat achter ons ligt, hoop ik dat de woorden van Psalm 25 vers 4 en 5 

ons mogen sterken en bemoedigen, dat we met alles Gods aangezicht mogen zoeken en het 

van hem verwachten.  

 

Vorig jaar schreven we: ‘Wie had ooit kunnen denken dat onze regering vanwege het 

Coronavirus de samenkomsten en andere activiteiten in de gemeente aan banden zou 

leggen’.   

Maar ook het afgelopen jaar was het niet veel anders op een korten periode na waren we 

weer aangewezen op de uitzendingen van Kerkomroep.nl   

 

Toch mogen we vaststellen dat er veel mensen actief zijn in de gemeente. 

Allen dank voor uw inzet! 

 

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

 

Nieuwe Leden: 

Er zijn in deze periode geen nieuwe leden bijgekomen. 

 

Vertrokken: 

4 leden zijn naar elders vertrokken 

  

Overleden 

Ondanks het feit dat we gemiddeld al een wat oudere gemeente zijn, heeft de Here in dit jaar 

niemand van ons weggenomen.      

 

Huwelijk en Jubilea 

Er zijn 5 echtparen die hun huwelijksjubileum vierden. 

 

Gemeente diensten 

Ook dit jaar kwamen we als gemeente maar een hele korte periode samen, door de corona 

maatregelen van de overheid en werden de diensten via Kerkomroep.nl uitgezonden, vier 

keer ook via de Stilok (streek radio). In grote lijnen leek het veel op wat er in het vorige 

jaaroverzicht geschreven staat.      

 

Kerkenraad 

De kerkenraad bestond in het afgelopen jaar uit, drie leden. 

Voorzitter/ouderling, Secretaris/ouderling), Ouderling  en consulent, die ons met raad en 

daad bijstond. 



 
 

Een zuster uit de gemeente verzorgde de notulen en nam het secretariaat verder over onder 

andere het leden bestand.  Gemiddeld kwamen zij één maal per maand bijeen uitgezonderd 

Juli/augustus.  

Een echtpaar uit Woudenberg kwamen de Kerkenraad ondersteunen door pastorale bezoeken 

te brengen bij gemeente leden die daar behoefte aan hebben. 

Ook dit werk moest vanwege de aangescherpte regels tijdelijk worden stopgezet.  

 

Jaar-/ ledenvergaderingen 

De Jaarvergadering is gehouden op dinsdag 13 april. 

Er werd dit jaar 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 

voor een korte periode helemaal gestopt.     

 

Diaconale commissie 

De diaconale commissie is versterkt met een zuster uit de gemeente.  De diaconale 

commissie is actief bezig met het bezoeken van mensen die er behoefte aan hebben als er zo 

af en toe iemand langskomt.  

Ook verzorgen zij een bloemetje bij verjaardagen, jubilea en de Kerststukjes. Jaarlijks 

vergadert zij met de kerkenraad om zo de taken goed op elkaar af te stemmen. Zij verzorgen  

nu ook de bloemen voor in de dienst. 

 

Federatie 

De Federatievergadering van dit jaar 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. 

 

Gezelligheid gezocht 

Deze vonden door de corona niet plaats. 

Het team van GG heeft om de band met de mensen vast te houden voor de Pasen en de Kerst 

de mensen die altijd bij GG komen verrast met een presentje, dat werd enorm gewaardeerd.    

 

Nieuwsbrief 

Aan het begin van elke nieuwe maand verschijnt onze nieuwsbrief, die door de 

penningmeester en de secretaris verzorgd wordt. De overdenking wordt door verschillende 

broeders en zuster bij toerbeurt verzorgd.  

Een zuster van de diaconale commissie verzorgt een stukje over het werk van de diaconale 

commissie. Ook anderen leveren hun bijdrage, veranderingen in het ledenbestand enz.      

 

Creatieve Club 

De creatieve club was dit jaar wel actief, zei het dat ze maar met een paar mensen zijn. 

 

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 lagen ook in 2021 nagenoeg volledig stil. 

 

Start zondag 

De startzondag begin september ingeplant ging in afgeslankte vorm door. 

 

Consulentschap 

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

 

Pastoraat 

Zie het stukje bij de Kerkenraad. 

 

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, een enkele keer speelden onze instrumentalisten. 

 

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, koffie zetten, 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  

  



 
 

Staat van Baten en Lasten per rubriek met budgetvergelijking jaar 2021 
 

 
 

 

O N T V A N G S T E N Werkelijk Begroot verschil U I T G A V E N 

Collecten 4291 6500 -2209 Sprekerskosten

Verhuur gebouw 3600 500 3100 Advieskosten / pastoraat

Rente inkomsten 2 0 2 Zending en Evangelisatie

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 6031 6009 22 Diaconie

overige vrijwillige bijdragen 16650 16733 -83 Jeugdwerk

Gemeente groei

Afdracht federatie/ SGL

Kantoorkosten

Onkosten kerkeraad

 Representatie kosten

Rente en Bankkosten

Exploitatiekosten

Onderhoud gebouw en inventaris

Onvoorziene kosten

Kosten voorzieningen en afschrijvingen

Bestemmingscollecten

Totaal ( in euro's) 30574 29742 832 Totaal

werkelijke inkomsten 30574

werkelijke uitgaven -26989

resultaat positief 3585

resultaat toegevoegd aan reservering kozijnen -3585

en deuren

eindresultaat 0



 
 

 
 

 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2021 Vrije Evangelische Gemeente 
Scherpenzeel 
 
Inkomsten 
De post collecten bleef sterk achter in de verwachting. De reden is dat er maar door 
enkelen aan de oproep gehoor werd gegeven, om tijdens de sluiting van de kerk i.v.m. 
corona, collectegeld per bank over te maken. 
De post verhuur was zeer positief doordat de glashorstschool de huiskamer gebruikte 
vanaf september. 
De posten inkomsten voorzieningen en afschrijvingen en overige vrijwillige bijdragen 
gaven maar een klein verschil. Dit door een speciale bijdrage. 
 
 

U I T G A V E N Werkelijk Begroot Verschil

Sprekerskosten 7383 7887 -504

Advieskosten / pastoraat 1411 3000 -1589

Zending en Evangelisatie 459 456 3

Diaconie 974 950 24

Jeugdwerk 111 250 -139

Gemeente groei 0 0

0

Afdracht federatie/ SGL 90 90 0

Kantoorkosten 1790 1685 105

Onkosten kerkeraad 0 100 -100

Representatie kosten 40 200 -160

Rente en Bankkosten 383 425 -42

Exploitatiekosten 5041 5090 -49

Onderhoud gebouw en inventaris 1502 1500 2

Onvoorziene kosten 440 200 240

Kosten voorzieningen en afschrijvingen 9627 6009 3618

Bestemmingscollecten 1323 1900 -577

Totaal 30574 29742 832

werkelijke inkomsten 30574

werkelijke uitgaven -26989

resultaat positief 3585

resultaat toegevoegd aan reservering kozijnen -3585

en deuren

eindresultaat 0



 
 

Uitgaven 
De werkelijke uitgaven waren oorspronkelijk € 26989,--. Dus minder uitgegeven dan 
begroot € 2753,-  
Een aantal posten waarop minder is uitgegeven : sprekerskosten door geen kosten 
speciale diensten.  
En de advieskosten/pastoraat waren lager,  onder meer door corona en uitval wegens 
ziekte. 
Het resultaat van de  meer inkomsten en minder uitgaven dan begroot,  zijnde totaal  € 
3585  hebben wij als extra reservering  voor vervangen kozijnen en deuren als kosten 
geboekt. Dat is de reden dat  deze uitgave post veel hoger is dan begroot. 
 
Resultaat 
Per saldo is het eindresultaat dan € 0. 
 

Begroting Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel jaar 2022 

 

 
 
 

Toelichting  begroting  2022 Vrije Evangelische  Gemeente Scherpenzeel 
 
Inkomsten 
De post verhuur is  hoger dan voorheen door het gebruik van een ruimte door de 
Glashorstschool. Daardoor hoeven wij zelf minder aan vrijwillige bijdragen bijeen te 
brengen. 
  

Begroting Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel    Jaar 2022

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

Collecten 4.600 Sprekerskosten 8.310

Verhuur gebouw 5.700 Advieskosten en pastoraat 1.710

Rente inkomsten 0 Zending en Evangelisatie 464

Diaconie 1.000

Vrijwillige bijdragen Jeugdwerk 250

Inkomsten voorzieningen en afschrijvingen 6390 Gemeente groei 350

Overige Vrijwillige bijdragen 12189

18.579 Afdracht federatie/SGL 110

Kantoorkosten 1.800

Onkosten kerkeraad/ bestuur 75

Representatie kosten 100

, Bankkosten 400

Exploitatiekosten 5.020

Onderhoud gebouw en inventaris 1.300

Onvoorziene kosten 200

Kosten voorzieningen en afschrijvingen 6.390

Bestemmingscollecten 1.400

Totaal in euro's 28.879 Totaal 28.879



 
 

Uitgaven 
De sprekerskosten stijgen door de verwachting dat er meer speciale gelegenheden 
zullen zijn. 
De advieskosten zullen naar verwachting lager uitvallen. 
De exploitatiekosten zullen stijgen door verhoogd gas- en elektragebruik door de 
Glashorstschool 
In totaal is de begroting  € 863,-- lager dan vorig jaar 

 


