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Algemene gegevens

Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente Elburg

RSIN / Fiscaalnummer:

812109302

Websiteadres:

www.vegelburg.nl

Email:

secretaris@vegelburg.nl

(Post)adres:

Boterbloem 15

Postcode en plaats:

8081 DK Elburg

De Vrije Evangelische Gemeente Elburg is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 2003.
De gemeente is ontstaan als wijkgemeente van de VEG Oldebroek. De gemeente is lid van de Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals
hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de
Gemeente en de Heiland van de wereld. De gemeente heeft als grootse taak om het “evangelie van Gods
genadewerk in Christus Jezus” uit te dragen, op zich genomen. Naar haar geschiedenis is zij
opwekkingsgemeente, naar haar roeping zendingsgemeente.

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van
de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften
en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen
belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de
ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Elburg ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen
door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. Vanuit de kerkenraad is een dagelijks bestuur
samengesteld, welke bestaat uit 4 leden. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer
van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de
ledenvergadering.
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Beleidsplan

Belangrijk uitgangspunt van dit Beleidsplan (verkorte versie) is dat het in de gemeente van Jezus Christus
om drie fundamentele relaties gaat: met God, met elkaar en met de ons omringende samenleving. Deze
drie relaties zijn, hoewel te onderscheiden, niet van elkaar te scheiden. Met passie willen wij bouwen aan
een warme en gastvrije geloofsgemeenschap, een Huis voor ieder hart dat Jezus zoekt, en ons beleid
hiernaar richten. Wij weten ons daarbij afhankelijk van Gods leiding door de Heilige Geest.
Doelstelling
De Vrije Evangelische Gemeente Elburg, deel van de wereldwijde gemeente van Christus, wil vanuit de
verwachting van Jezus’ wederkomst, gehoorzaam zijn aan Zijn Woord onder de leiding van de Heilige
Geest, opdat ook ànderen Hem vinden, volgen en verkondigen, tot eer van God de Vader en Zijn Zoon
Jezus Christus.
Kernwaarden
Gehoorzaam aan het Woord: De bijbel is Gods Woord, dat ons als gemeente en als individuele gelovige
leidt.
Levend vanuit de verwachting: ‘Maranatha’ is voor ons een levende en blijde verwachting van Jezus
wederkomst, die onze gemeente een eigen kleur geeft.
Een levende persoonlijke relatie met Jezus Christus; dit is de bron van waaruit ieder mens mag leven.
Vanuit die basis vormt hij/zij een levende steen in het hemels Koninkrijk in het groot en in de VEG dichtbij.
Daarom wil de VEG Elburg haar leden, vrienden en belangstellenden ondersteunen en aanmoedigen om
Jezus Christus te vinden, te volgen en als toegewijd discipel Hem te verkondigen.
Gezindheid van Christus: Onder meer met eensgezindheid, liefdevol, dienstbaar en de ander hoogachten.
(zie Filippenzen 2)
Geestkracht: De Heilige Geest is van God gegeven tot Leidsman in onze persoonlijke geloofsgroei en geeft
ons allen gaven tot dienst aan de ander en opbouw van de gemeente.
Samen, niet in ons eentje: Wij hechten veel waarde aan de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van
de kerk. De directe omgeving van Elburg is de eerst aangewezen plek om ons in te zetten voor Gods
Koninkrijk. Een aantal zaken doen we samen met onze wijkgemeente Nunspeet en de plaatselijke en
regionale kerken.
Hartelijk omzien: Onze gemeente kenmerkt zich door haar hartelijkheid, een “Huis voor ieder hart dat
Jezus zoekt” en een evangelische beleving van het geloof.
Uitzien: ‘Missionair zijn’ is voor ons meer dan dat mensen Jezus vinden; ook dat zij worden opgenomen
worden in een geloofsgemeenschap, Hem vinden, Hem volgen, uitzien naar Zijn komst en Hem in Woord
en Daad verkondigen.
Alle eer aan God: Het gaat uiteindelijk niet om de groei en bloei van onze gemeente, maar dat het
Evangelie van Christus verkondigd wordt in woord en daad tot uitbreiding van het Koninkrijk van God.
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Beleidsdoelen per stuurgroep
Vieren
In de samenkomsten op zondag vieren we dat Jezus ons heeft vrijgekocht door zijn dood en opstanding,
waardoor wij, door het geloof in Hem, eeuwig leven hebben ontvangen.
•
•
•
•

Bouwen aan één gemeente door de invulling / tijdstip / aantal samenkomsten te heroverwegen
(werkgroep)
Het bevorderen van de inzet van gaven en talenten van gemeenteleden (zowel jong als oud) bij de
voorbereiding en het uitvoeren van de samenkomsten.
Streven naar meer samenhang in de samenkomst door afstemming tussen voorganger en
anderen die hun deel hebben aan de invulling.
Leden en vrienden bezoeken trouw de samenkomst op de zondag, voelen zich hier ook
daadwerkelijk bij betrokken en zien naar elkaar om.

Leren
De stuurgroep Leren heeft tot taak de gemeente, door middel van onderwijs en gebed, te helpen leven
tot eer van God.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We stimuleren leden en vrienden om zowel thuis als tijdens de eredienst gebruik te maken van
hun Bijbel.
We stimuleren het (gezamenlijke en persoonlijke) gebedsleven van leden en vrienden.
We faciliteren deelname van geïnteresseerden aan de verschillende Bijbelkringen die binnen onze
gemeente zijn gevormd:
We stimuleren degenen die vriend willen worden van onze gemeente om deel te nemen aan de
Beginselcursus.
We stimuleren vrienden om deel te nemen aan de belijdeniscatechese.
We stimuleren de bezinning op de wederkomst van Christus door onder andere de
Maranathamaand.
We brengen met enige regelmaat onder de aandacht dat er toerusting georganiseerd kan worden
voor alle medewerkers binnen de gemeente.
We organiseren een gestructureerde centrale bijbelstudie.
We organiseren verdiepingsavonden om onze gemeenteleden te helpen bezinnen op hun
plek als christenen in de wereld.
We inventariseren welke onderwerpen onderbelicht zijn en zoeken naar manieren om die
meer aandacht te geven.
We zoeken naar meer continuïteit in het onderwijs.

Zorgen
Dit, voor elkaar tot bemoediging en heling van geest, ziel en lichaam.
•
•
•
•

Stimuleren van omzien naar elkaar door alle leden en vrienden. Als gemeente door het samen
optrekken in kringen, raden, commissies, werkgroepen e.d., op de zondag en niet te vergeten ook
in ons eigen gezin, onze eigen straat, buurt en werkomgeving
Iedere pastorale eenheid krijgt minimaal 1x per 2 jaar bezoek van één van de leden van het
pastoraal bezoekteam.
Vormgeven en implementatie van nieuwe wijkbezoekteams
Centrale vastlegging van thema voor wijksectiebijeenkomsten, uitvoering ligt in handen van
wijkbezoekteam en wijksecties
Omzien naar mensen die niet zelf met zorgvraag komen
Heldere communicatie over structuur van pastoraat.

•
•
Dienen
vanuit Gods liefde in elkaars nood, zowel binnen als buiten onze gemeente.
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Het stimuleren van de inzetbaarheid van zowel leden als vrienden voor Present en andere
hulpverleningsinstanties;
Het opzetten van centraal crisisteam voor praktische diaconale zaken;
Het stimuleren van het gebruik maken van elkaars kennis en kunde;
Nader beraad over de wijze waarop projecten het diaconaal bewustzijn en de gemeenschapszin
kunnen bevorderen.

Getuigen
van Christus op aantrekkelijke en effectieve wijze dichtbij en ver weg.
•
•
•
•

Stimuleren betrokkenheid van leden en vrienden bij zendingswerkers; zowel wijk gebonden als
individueel
Vergroten van het aantal persoonlijke getuigenissen tijdens de zondagse erediensten
Projectmatige evangelisatieacties in woord en daad; zowel binnen als buiten de gemeente
Gemeente breed stimuleren van een missionaire uitstraling, bijvoorbeeld ontvangst, PR,
uitstraling, etc.
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4 Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de
Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de
website van de Stichting: www.srp-veg.nl.
Leden van de kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een
uitzondering hierop zijn een aantal functies in beheer en administratie, waarin structureel wekelijks uren
worden gemaakt. Deze mensen ontvangen een vrijwilligers vergoeding. Verder worden alleen werkelijk
gemaakte onkosten vergoed.

5 Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en
dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat,
jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.
(zie ook verkorte versie van beleid onder punt 3)
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Verslag Activiteiten 2019

Hier volgt een verkorte weergave van het jaarverslag over 2019. Dit verslag van 2019 is het 17e
jaarverslag van onze gemeente.
De gemeente heeft een voorganger en een gemeentelijk werker (parttime) in dienst. Daarnaast zijn er 2
consulenten verbonden aan onze gemeente. De verschillende stuurgroepen in de gemeente hebben
bijgedragen aan dit jaarverslag (verkorte versie).
Centrale Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit de voorganger en de ambtsdragers. Hier worden alle zaken rondom Vieren,
Zorgen, Leren, Getuigen, Jeugd en Jongeren en Dienen bewaakt (vanuit de gelijknamige stuurgroepen).
Via maandblad en mededelingen worden besluiten en belangrijke onderwerpen ook gedeeld in de
gemeente. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor alle zaken rondom beheer, financiën en
voorbereidende en ondersteunende taken in de gemeente.
Vieren
Het jaar 2019 ligt alweer achter ons. Vele diensten zijn er gehouden, waarin we mochten samen
zingen, luisteren naar Gods Woord, bidden, en elkaar ontmoeten. Wat een zegen! Wat een genade!
Er werden doorgaans 3 diensten per zondag gehouden, om 9:45u, om 14:00u en om 17:00u.
Activiteiten:
- Elke zondag meerdere sprekers tijdens de diensten
- Samen met stuurgroep ‘Leren’ de maranathamaand voorbereid
- Beleidsdoelen opnieuw vastgesteld
- Regelmatig afstemming met ‘Beeld en Geluid’
- Weer actief een koor inroosteren
- Afstemming met de combo’s over de ochtend liturgie
- Geïnvesteerd in combo’s en geluidsmannen
Er is met elkaar gesproken over de heroverweging van de (3) diensten. Er is onderzoek gedaan en
tussentijds geëvalueerd. In het najaar is er een eerste aanzet gedaan voor een tussentijds verslag.
Nieuwe voorganger
Uiteraard zijn we als stuurgroep blij met onze nieuwe voorganger Durk Muurling. Dit geeft stabiliteit,
en vooral in bijzondere diensten is het fijn en waardevol om een eigen voorganger te hebben die de
mensen kent.
Leren
Beginselcursus: Aantal cursussen is teruggebracht naar één cursus per kalenderjaar, te geven in
oktober.
Belijdenis- en Doopcatechese: ook dit jaar is de belijdenis- en doopcatechese gegeven. De
ontwikkeling dat de meeste deelnemers kiezen voor de Geloofsdoop heeft zich ook in dit jaar
voortgezet. Voor het dopen is opnieuw gebruik gemaakt van het kerkgebouw van Luctor.
Catechese: is verzorgd onder auspiciën van de Jeugd- en Jongerenraad.
Gemeentelijke bidstond: Voor deze gemeentelijke activiteit is een heel voorzichtige groei waar te
nemen. Hoewel het bezoekersaantal schommelt sterk. Na de week van gebed kreeg de
gemeentelijke bidstond een sterke impuls. Nu is het aantal bezoekers weer teruggevallen.
Bijbelgebruik: dankbaar zijn we dat het Bijbelgebruik in de samenkomsten toeneemt. De voorgangers
wordt gevraagd hier aandacht aan te blijven besteden. Steeds meer mensen maken hiervoor ook
gebruik van Bijbel-apps op hun telefoon.
Jeugd en Jongeren
We mogen ons als gemeente gezegend weten met een grote groep jeugd en jongeren. Een opsomming
van de verschillende activiteiten voor deze groep: Oppas/ crèche, Zondagsschool, Club, Catechese, @ the
Cross diensten, Rock Solid, Jeugd Kamp.
De kinderen krijgen op hun eigen niveau onderwijs vanuit de Bijbel. We maken daarin gebruik van de
methode ‘Vertel het maar’. Aan de hand van de methode wordt er gezongen, Bijbelverhalen verteld
en geknutseld. We voelen ons gezegend met een grote groep jongeren in onze gemeente.
Door volwassenen en tieners wordt er tijdens diensten gezorgd voor crèche.
De zondagsschool wordt gehouden tijdens de ochtenddienst voor zo’n 80 – 100 kinderen, in een
nabijgelegen basisschool. Volgens een methode wordt er gezongen, bijbelverhalen verteld en geknutseld
of een activiteit gedaan. Op dinsdagavonden is er club.
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Voor tieners boven de 12 jaar is er catechese. Dit gebeurt voornamelijk in huiselijke kring van de leiding.
Zorgen
Via het meldpunt komen aanmeldingen en kennisgeving van ziekte, geboorte, overlijden en trouwen,
evenals verzoeken voor pastorale bijstand. Het meldpunt is 24/7 bereikbaar.
Pastoraat: veel pastoraat vindt plaats in de gemeente tussen gemeenteleden. Veelal in de vorm van
gesprekken, begeleiding en ondersteuning. Hierin wordt ook veel werk verricht door de gemeentelijk
werker Chris. Door het ontstaan van een vacature voor voorganger is er extra capaciteit ingezet door ds.
vd Velde en D. Muurling.
Dienen
In het voorjaar heeft de stuurgroep een succesvolle kledingactie gehouden.
Vanuit de stuurgroep wordt er deelgenomen aan de Diaconale Adviesraad van het Baken, er zijn enkele
vergaderingen geweest. Tevens wordt er bijstand verleend aan de huisdiensten in de Voord.
Bij de nieuwe Feithenhof hebben we zitting in de ID raad, identiteitsraad.
De diaconie is ook aangesloten bij het Diaconaal Platform Elburg. Hierin worden ervaringen gedeeld en
samenwerking besproken.
Via stichting Vluchtelingenwerk zijn er kerstpakketten bezorgd bij vluchtelingen binnen de gemeente
Elburg.
Er zijn enkele financiële hulpvragen gehonoreerd.
Getuigen
Voor deze stuurgroep waar zending en evangelisatie onder valt zijn we als kerkenraad in 2019
geconfronteerd met vacatures die moeilijk vervulbaar bleken. Hierdoor heeft het onderwerp vanuit
de kerkenraad niet altijd de aandacht gekregen die het verdient. We hopen dan ook de vacatures
snel in te kunnen vullen.
Dankbaar zijn we voor de inzet van de zendingscommissie en het missionaire team, waar door veel
van de activiteiten gewoon door konden gaan en ook de ondersteuning richting uitgezonden
zendelingen gewoon door kon gaan. Met name rond het missionaire team is er behoefte aan
versterking. Bennie Knol zet zich hier sterk voor in. Sinds februari 2020 is er een nieuwe oudste
Getuigen. We zien dan ook uit naar een nieuwe periode met hernieuwde energie.
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7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
begroting

rekening

rekening

2019

2019

2018

baten
Opbrengsten uit bezittingen

€

9.850

€ 55.564

Bijdragen gemeenteleden

€ 196.300

€ 178.890

€ 185.188

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

€

€

8.200
2.700

Totaal baten € 207.200

€

1.680

68

€ 190.420

€ 240.820

lasten
Pastoraat

€

7.800

€ 18.306

€ 39.954

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 35.157

€ 35.484

€ 46.561

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

€

€

Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 44.543

€ 43.145

€ 70.325

Salarissen

€ 77.700

€ 73.920

€ 24.857

Beheer en administratie, bankkosten en rente

€

9.400

€ 10.764

€

9.461

Overige eigendommen en inventarissen

€

4.600

€

€

4.022

6.800

Totaal lasten € 186.000
Resultaat (baten - lasten) € 21.200

4.566

4.109

7.817

€ 185.728

€ 202.997

€

€ 37.823

4.692

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande
jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit. Vanwege het vertrek
en aantreden nieuwe voorganger zijn er in de overige bijdragen en salarissen wel verschillen te zien.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun
activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de
gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen,
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit
vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten
en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen
voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
eigendommen en inventarissen.

