
  

“EEN HUIS VOOR IEDER HART” 
De Vrije Evangelische Gemeente (VEG) is 
een huis voor ieder hart dat de Here jezus 
zoekt te volgen, te eren en te dienen.  

We zijn lid van één groot gezin!  

Wie bij onze gemeente wil horen heeft daar-
voor een aantal mogelijkheden. Je kunt 
onze diensten bijwonen, genieten van een 
kopje thee of koffie en dan weer naar huis 
gaan. Je bent te gast; hartelijk welkom!  

 
Ik wil meer dan gast zijn! 

We kunnen ons voorstellen dat je méér wilt. 
Hoe word je deelgenoot van de VEG?  

Dit kan onder meer door deel te nemen aan 
de diverse diensten, activiteiten, clubs, Bij-
belstudies etc.  

Door hier meer en meer aan deel te nemen 
èn door mee te leven groei je in de relatie 
met anderen en God. Door samen invulling 
te zoeken naar Zijn wil voor jou leven, zul je 
ervaren wat een grote rijkdom het is om vol-
geling en leerling van Jezus Christus te zijn.   
 
Kan ik vriend of lid worden? 

Beiden zijn ons dierbaar, maar er is verschil.  
De kern van onze gemeente bestaat uit le-
den. Een lid weet zich door genade per-
soonlijk eigendom van de Here Jezus Chris-
tus. Hiervan heeft hij/zij temidden van de ge-
meente getuigd bij zijn/haar Geloofsbelijde-
nis of Geloofsdoop. 

Vriend-zijn is bedoeld om je goed en uitge-
breid te oriënteren op onze VEG. Dat is dus 
een beperkte periode. Daarin leeft je van 
harte mee en je verdiept je in alle facetten 
van onze gemeente-zijn. Dit geldt ook voor 

hen die alreeds belijdenis van hun geloof in 
een eerdere gemeente hebben afgelegd. 

Als vriend mag je te allen tijde een beroep  
doen op pastorale bijstand.  

Uiteindelijk hopen we van harte dat je uitein-
delijk de stap in geloof zult zetten om lid van 
Zijn Gemeente te worden. Daartoe wil de 
VEG-Elburg je behulpzaam zijn. 

 
HOE WORD IK VRIEND? 

Om vriend te worden vragen wij je:  

1. bezoek regelmatig onze diensten en 
samenkomsten; 

2. neem ter oriëntatie actief deel aan 
de verschillende andere gemeente-
lijke activiteiten; 

3. de Beginselcursus te volgen. 

Dit alles om het eigene van de Vrije Evan-
gelische Gemeente goed te leren kennen. 

We bieden je vervolgens diverse mogelijk-
heden om samen met elkaar verder te 
groeien in je geloof. Samen gaan we zo de 
weg die kan leiden tot jou lidmaatschap van 
de gemeente.  

Minderjarige kinderen van nieuwe leden of 
vrienden kunnen zonder-meer als ‘vriend’ 
worden ingeschreven. Van de ouders wordt 
dan verwacht dat ze hun kinderen in hun op-
groeien mee zullen laten doen aan de ge-
meentelijke activiteiten die er voor hen in 
onze VEG zijn. 

 
 

 

 

HOE WORD IK LID? 

Kom je als lid (door geloofsbelijdenis of ge-
loofsdoop) over vanuit een àndere ge-
meente, dan vragen we je: 

1. onze diensten en samenkomsten regel-
matig te bezoeken; 

2. actief deel te nemen aan ons gemeen-
televen om dat te leren kennen;  

3. onze Beginselcursus te volgen,  
4. jou instemming met ons Reglement.. 

Je hoeft niet opnieuw openbare geloofsbe-
lijdenis of geloofsdoop te doen. 

Als je nog géén openbare geloofsgetuigenis 
temidden van de gemeente hebt afgelegd, 
dan wordt je na de Beginselcursus uitgeno-
digd de Belijdenis- en Doopcatechese te 
volgen. 

 

BEGINSELCURSUS 

Deze cursus wordt in het najaar (oktober) 
gegeven. Je krijgt hier volop gelegenheid al 
je vragen te stellen.  

In 3 avonden wordt je geïnformeerd over de 
ontstaansgeschiedenis van de Vrije Evan-
gelische Gemeenten in Nederland en die 
van Elburg in het bijzonder.  

Je hoort over onze geloofsopvattingen, ach-
tergronden, geschiedenis, organisatie en 
gewoonten; kortom: over ons gemeente-
zijn.  

De derde avond is tevens de aannemings-
avond waar je kunt besluiten vriend te wor-
den of, als je al eerder geloofsbelijdenis 
hebt afgelegd of volwassen gedoopt bent, 
op je getuigenis lid wordt.  



 

BELIJDENIS- EN DOOPCATECHISATIE 

Deze cursus start in januari en eindigt in de 
week vóór Palmpasen. De geloofsonder-
werpen zoeken we in onze tijd te plaatsen. 
Antwoorden en richtlijnen zoeken en vinden 
we in de Bijbel. Deze erkennen wij van kaft 
tot kaft als het door God geïnspireerde 
Woord. 

Tevens gaan wij in op de inhoud en beteke-
nis van de 5 vragen die de catechisant op 
de aannemingsavond worden gesteld.  
 
Deze luiden als volgt:  
1. belijdt u met heel uw hart te geloven in God 

als uw Vader, in Jezus Christus, Gods Zoon, 
als uw enige Verlosser en Heer en in de Hei-
lige Geest als uw Trooster en Leidsman? 

2. wenst u met ons te volharden bij het onder-
wijs van de apostelen en de gemeenschap, 
het breken van het brood en de gebeden? 

3. belooft u mee te werken aan de uitbreiding 
en de komst van het Koninkrijk van God? 

4. neemt u ook op u mee te werken aan de op-
bouw van de gemeente en bij te dragen in 
de financiële behoeften van de gemeente? 

5. stemt u in met het Reglement en wilt u mee-
werken aan de handhaving van de gemeen-
telijke tucht en indien u voor uw verkeerd ge-
drag ter verantwoording wordt geroepen, u 
aan die tucht onderwerpen? 

 
Zo gaat dus tijdens deze catechisatie de Bij-
bel open. Samen spreken we over ons per-
soonlijk geloof en de weg die onze Schep-
per en Heer met ons gaat. Ook bespreken 
we m.b.t. de bevestiging als lidmaat van de 
gemeente van Jezus Christus de keuzemo-
gelijkheid die onze gemeente biedt tussen 
a. het doen van openbare geloofsbelijde-

nis en  
b. het ondergaan van de geloofsdoop.  

Wordt deel van 
onze gemeente 
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‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot 
mijn discipelen en doopt hen in de naam 
des Vaders en des Zoons en des Heili-

gen Geestes en leert hen onderhouden al 
wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met 
u al de dagen, tot aan de voleinding der 

wereld.’ 

Matth. 28:19-20 

 

 

Tevens gaan we op zoek naar jou eigen plek 
in onze Vrije Evangelische Gemeente. Je gaat 
dan ook met jou eigen gaven en inzet daad-
werkelijk deel uitmaken van onze gemeente. 

 
Beginselcursus najaar 2020 

Data volgen nog 

Belijdenis- en Doopcatechisatie 

Februari / maart 2020; data volgen nog 

Aannemingsavond  

Eind maart 2020 

Belijdenisdienst 

Palmzondag 5 april 2020 - morgendienst 

Geloofsdoop 

Palmzondag 5 april 2020 - middagdienst 

 
 

REACTIESTROOK 
 

Wilt u / wil jij meedoen aan: 

Beginselcursus  

of Belijdenis- en Doopcatechisatie, 

of (nog) meer weten? 

Mail dan naar de Stuurgroep Leren 

e-mailadres: leren@vegelburg.nl 

Wilt u / wil jij meedoen aan de Alphacursus? 

Kijk dan op: www.alpha-cursus.nl 

(andere info: www.vegelburg.nl) 

Ons adres: 

Vrije Evangelische Gemeente Elburg 

Boterbloem 15, 8081 DK, Elburg 

mailto:leren@vegelburg.nl

