1. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN / Fiscaalnummer:
Websiteadres:
Email secretariaat:
Email penningmeester:
Adres:
Postcode en plaats:
Postadres:
Postcode en Plaats

Vrije Evangelische Gemeente Gouda
809380110
http://www.veggouda.nl
secretariaat@veggouda.nl
penningmeester@veggouda.nl
Turfmarkt 23-25
2801 GV Gouda
Boelhouwerstraat 5
2806 NA Gouda

De Vrije Evangelische Gemeente Gouda is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op
5 april 1933. 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.
Op grond van de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde en enig betrouwbare getuigenis over
God, belijdt deze gemeente dat Jezus Christus, Zoon van de levende God, haar Fundament en Hoofd
is.
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 Gouda ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit minimaal twee
ouderlingen en één diaken, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke
gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen.
Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3. Beleidsplan
Doel van het beleidsplan
Doel van het beleidsplan is om een concrete en praktische invulling te geven aan ons doel als
gemeente van Christus.
Het is dus zeker geen wet die we star moeten navolgen. Daarbij erkennen we dat dit werk een werk
van mensenhanden is, weliswaar gesteld onder de leiding van de Heilige Geest. Mocht de Heilige
Geest ons een andere weg wijzen dan is deze leidend.
Doelstellingen van het Beleidsplan
BOVEN:
• de gemeente zoekt telkens opnieuw naar God
• de gemeente zoekt telkens opnieuw naar Zijn wil voor de gemeente
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BINNEN:
• mensen hebben aandacht voor elkaar, zijn betrokken, hebben liefde onderling
• mensen komen tot bloei in de gemeente
• mensen worden toegerust voor hun taak in de gemeente
BUITEN:
• mensen hebben een hart dat uitgaat naar buitenstaanders
• mensen zijn buiten de kerk actief in het contact leggen met buitenstaanders
• mensen worden toegerust om de gemeente te leiden tot blijvende betrokkenheid bij de wereld
buiten de kerkdeuren.
Toelichting uitwerking doelstellingen beleidsplan:
De invulling van het beleidsplan gebeurt reeds op een aantal punten. Zo zijn er voor de invulling van
Boven de verschillende bidstonden, zondagse eredienst, huisgroepen, meditatie in de Samenbinder,
gemeentelijke Bijbelstudie etc. De kerkenraad wil daarom de persoonlijke geloofsopbouw stimuleren
daar zij weinig aandacht heeft (gekregen) in de gemeente. Verder zijn er in de gemeente verschillende
manieren waar men samenkomt en bid voor de gemeente. De kerkenraad wil hier meer samenhang in
brengen door het gebed te stimuleren en de krachten te bundelen. Samen zoeken naar Zijn wil voor
de gemeente door het gebed.
Daarnaast geeft de gemeente op diverse manieren invulling aan de ontmoeting met elkaar. Zo is
Binnen al ruim ingevuld. De kerkenraad wil de behoefte die hier is blijvend stimuleren door speciale
ontmoetingsmomenten te creëren.
Naar Buiten gaan doen we als gemeente minimaal. Er zijn goede zaken die er gebeuren maar dit
behoeft meer aandacht. Aangezien we als gemeente klein zijn kunnen wij praktisch (en menselijk)
gezien geen grote dingen doen. Wat we belangrijk vinden als kerkenraad dat we goede buren zijn.
Daartoe willen we het contact met de buren verdiepen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er
meer bekendheid komt met onze gemeente door het gebruik van de media. Leidraad in het naar
Buiten gaan is dat we mensen binnen halen, laten zien wie we als gemeente zijn en ze daarin
opnemen.

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: http://www.srp-veg.nl/.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Doelstelling/visie
De gemeente stelt zich ten doel:
a. als lichaam van Christus tot Zijn eer Hem en elkaar te dienen in woord en daad.
b. elkaar te onderrichten tot opbouw van het geloof.
c. ten volle mede te werken aan evangelieverkondigingen diaconale arbeid in binnen- en
buitenland.
d. de Heer Jezus Christus terug te verwachten, en niet slapende aangetroffen te worden,
wanneer Hij Zijn koninkrijk zal vestigen.

De gemeente geeft aan dit doel inhoud door:
a. samen te komen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om de Heer te loven,
te danken, te aanbidden, te verwachten, voorbede te doen, het evangelie te prediken en de
sacramenten te vieren.
b. gezamenlijk en openlijk te getuigen van de Heer Jezus Christus in woord en daad.
c. de onderlinge gemeenschap te bevorderen door middel van het creëren van
ontmoetingsmogelijkheden en samenbindende activiteiten.
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d. pastorale en diaconale zorg te besteden aan allen die haar zijn toevertrouwd.
e. aandacht te schenken aan en zoveel mogelijk zorg te dragen voor noden van allen die dichtbij
en veraf zijn, waarbij Israël een bijzondere plaats inneemt.

6. Verslag Activiteiten
Jaarverslag 2019 VEG Gouda

Op 31 december 2019 telde de Vrije Evangelische Gemeente in Gouda: 55 leden, 29 vrienden en 25
kinderen.
Kerkenraad
In principe vergadert de Kerkenraad om de 4 weken op maandagavond, zo nodig vaker.
In Gouda is een Christelijke Arabische gemeente, met de naam Liqaa (=ontmoeting), opgericht. Als
gemeente hebben we toegezegd om hen financieel te ondersteunen. Dit doen wij voor zover dat
binnen onze mogelijkheden ligt. De ICU heeft op de ledenvergadering in maart het een en ander over
deze gemeente verteld.
Tijdens de planningsvergadering voor 2019 maakten we een blauwdruk voor de planning van 2020
zodat de sprekers gericht gevraagd konden worden. Het rooster voor 2019 is aan alle betrokkenen
verstrekt.
Na de evaluatie van de gemeenteavond op 8 november namen we de aandachtspunten die daaruit
voortkwamen mee in het ‘ontwikkelingsplan’. De gemeente-brede catechisatie op 16 januari, 30
januari en 13 februari was een eerste stap om te (her)ontdekken wie wij als Vrije Evangelische
Gemeente zijn, waar we voor staan en waar we in de toekomst voor willen gaan. Hieruit werd onze
visie op hoe wij Vrije Evangelisch Gemeente willen zijn verder ontwikkeld en presenteerden wij deze
op de ledenvergadering in maart.
In verband met het voorkomen van misstanden gaan we door met Verklaringen Omtrent Gedrag
(VOG) aanvragen. Via de Bond van Vrije Evangelische Gemeente zijn we geregistreerd bij KvK om
aanvragen in gang te kunnen zetten. In 2020 zullen we hier vervolg aan geven.
Zoals tijdens de ledenvergadering is gebleken, is het vinden van nieuwe ambtsdragers niet altijd
gemakkelijk. Er is een extra avond belegd waarin werd gesproken over kerkenraadswerk en ander
vrijwilligerswerk in onze gemeente. Deze avond werd goed bezocht en er werd constructief
meegedacht en gesproken over mogelijke oplossingen voor het invullen van vacatures in de
gemeente.
De Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat we de Samenbinder niet
langer integraal kunnen doorsturen naar personen buiten onze gemeente. Alinea’s met persoonlijke
informatie zullen worden afgeschermd. Ook de website is bekeken en alle informatie die niet
noodzakelijk is (wat mensen betreft) wordt hiervan verwijderd. De website zal volledig verbeterd en
aangepast worden.
Velen uit de gemeente hebben meegeholpen om een nieuwe slogan voor onze gemeente te
bedenken. Het is een slogan die iets zegt over onze Heer, over ons en uitnodigend is voor mensen
van buiten de gemeente. “Welkom bij Jezus! Welkom bij ons!”
Er heeft een stagiair bij ons in de gemeente gelopen. Op de ledenvergadering verzorgde hij de
meditatie en met de WZE heeft hij nog opdrachten kunnen uitvoeren. In juli heeft hij zijn stage
afgerond.
Per 1 april is Paul van der Loo 4 uur minder gaan werken voor de gemeente. Hij is als docent
godsdienst vormingsonderwijs gaan geven op een openbare basisschool. De uren zijn nu anders
ingevuld. Dit betekent bijvoorbeeld dat Paul minder in diensten voorgaat en dat anderen Paul
vervangen voor bepaalde werkzaamheden.
Tijdens de ‘Stille week’ voor Pasen was er elke avond van maandag tot en met donderdag “Kerk van
even stil”.
Een afvaardiging van het comité van de Bond kwam bij ons als kerkenraad op bezoek. We hebben
met hem gesproken over hoe het gaat in de gemeente, de relatie met de Bond en wat wij voor elkaar
kunnen betekenen.
Bezinningsdag: We willen (verder) gaan kijken naar de invulling van de diensten. Hoe houden we de
diensten aansprekend voor iedereen? In het najaar op de Ledenvergadering hebben we met elkaar
gesproken over dit onderwerp n.a.v. twee vragen: Wat gaat er goed en wat zouden we nog wensen?
We hebben alle uitkomsten verzameld en hebben de eerst aanzet gemaakt om wat aanpassingen in
de liturgie te maken.
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Diensten
In een aantal diensten op zondagochtend is het jaarthema besproken. Deelthema’s waren onder
andere “samen de goede Herder volgen” en “Gods verbond met Israël ook voor de heidenen”.
Op vier zondagmiddagen werden er seniorendiensten gehouden. Tijdens deze diensten vieren we met
elkaar het Heilig Avondmaal en eten we na afloop samen een broodmaaltijd. Vier andere bijzondere
diensten waren een kinderdienst, twee jeugddiensten, de Micha- en de Israël-zondag, naast de
Dankdag en de diensten op de Christelijke feestdagen. Er was dit jaar één doopdienst.
•
•

•

•

Gebouwen en omgeving
Bij de renovatie van het jeugdhonk De Kapel is het einde in zicht. De gang van het gebouw is geverfd
en getegeld. De waterleidingen zijn vervangen en verlegd. De keuken is zover dat alleen het
keukenwerkblad nog gemonteerd moet worden.
Ons kerkgebouw werd weer open gesteld voor de “Open Joodse Huizen dag” in april en de “Open
Monumentendag” in september. We mochten tijdens deze dagen weer veel bezoekers ontvangen in
ons kerkgebouw. Tijdens “Kaarsjesavond” was de kerk open voor concerten. De dag erna was er een
miniconcert in de tuin tijdens “Gouda rent bij kaarslicht”
Er zijn nieuwe standaards gemaakt om permanent voor de kerk te plaatsen. Tevens fungeren deze als
plantenbak. Met buren is de afspraak gemaakt dat de planten water krijgen. Zijn de buren met
vakantie dan zorgen wij voor hun planten. Op de standaard is plaats voor een welkomstbord en voor
Bijbels die gratis meegenomen mogen worden door voorbijgangers. De kosterswoning bleef het
gehele jaar verhuurd.
Voor activiteiten in de maand december hebben we de buurt uitgenodigd om bij aan te sluiten.
Bijbelstudies
Op verschillende dinsdagavonden werd er door Paul Bijbelstudie gegeven. In het eerste deel van het
jaar over het thema “Heiligheid van God en onze heiliging” en in het tweede deel van het jaar over
“Veelkleurig Verbonden”. De bidstond voor de gemeente vond tweewekelijks plaats. Er zijn 4
huisgroepen die op verschillende plaatsen en avonden samenkwamen.

•
•

•

•
•

Jeugdwerk
Het tweede seizoen tienerbijbelkring voor de 12 plus is gestart. De Bijbelstudie 16 plus is gestart met
het derde seizoen Follow me Next.
VEJO Kampus voor Stichting ALJECO in Tanzania. De hele gemeente kwam spontaan in actie. In 1
week waren er 3 activiteiten. De jaarlijkse aanwezigheid van de jongeren op de IJsselmarkt met een
divers programma. Vanuit de WZE is een Fancy Fair georganiseerd met verkoop van veel
handgemaakte spullen. En na de dienst op zondag een High Tea.
Daarnaast is er voor de jongeren elke 2 weken een VEJO avond. Soms zijn het vooral avonden om bij
te kletsen een andere keer hebben we een spel met thema of gaan we in gesprek met elkaar aan de
hand van een Bijbeltekst. We vinden het bovenal van belang dat we elkaar ontmoeten. Voor de
kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de dienst op zondag AlKiMoKo. Hier wordt gezongen,
gebeden, een verhaal verteld en is er aandacht voor de kinderen zelf.
Voor kinderen in de crècheleeftijd is er opvang beschikbaar. Hier is een aantal keren gebruik van
gemaakt.
Op 24 december komen de jongeren van de VEJO, de Tienerbijbelkring en de Bijbelstudie 16+ in het
Visnet bij elkaar voor een Kerstdiner, die verzorgt wordt door de 16+. Daarna gaan we met z’n alle
naar de Kerstnachtdienst in de St. Jan.
Activiteiten
Dit waren de activiteiten: klus- en schoonmaakdagen, kerstkaartenactie van de jeugd, de
kerstpakketten actie voor het buurthuis, kledinginzameling, verbondenheid met stichting Blijvende
Hulp voor Roemenië, de “Open monumentendag”, de Dorcas voedselpakkettenactie,
mannenweekend en mannenontbijt, vrouwengroep New Eyes, gemeenteavonden,
ledenvergaderingen, rozen uitdelen op Valentijnsdag, de fancy fair, Inspiratiedag SZD,
muzieksamenkomsten, Kaarsjesavond, Gouda rent bij Kaarslicht, etc.
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
Als gemeente zijn wij aangesloten bij de “Bond van Vrije Evangelische Gemeenten”. In het voor- en
najaar komen delegaties van de verschillende VEG’s uit heel Nederland samen in Bussum. Tijdens de
Bondsvergadering in het voorjaar werd er gesproken over de regio-coaches en bondscoach die men
aan wil stellen. Tijdens de Bondsvergadering in het najaar is de gemeente uit Harkema gastlid
geworden van de Bond.
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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
VEG Gouda

Begroting

Rekening

Rekening

2019

2019

2018

Baten
Opbrengsten uit bezittingen

€

10.655,45

€ 11.204,30

€ 11.071,14

Bijdragen gemeenteleden

€

55.978,60

€ 54.935,05

€ 59.210,80

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

980,00

€

€

€

67.614,05

€ 67.656,35

€ 72.176,94

Pastoraat

€

27.561,47

€ 23.250,80

€ 26.719,50

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€

6.137,00

€

6.203,05

€

6.184,20

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

2.772,00

€

2.268,12

€

2.263,01

Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€

13.000,00

Salarissen (koster, organist e.d.)

€

350,00

Beheer en administratie, bankkosten en rente

€

11.353,36

Overige eigendommen en inventarissen

€

8.954,80

€

70.128,63

€ 64.509,47

€ 68.814,40

€

-2.514,58

€

€

Totaal baten

1.517,00

1.895,00

Lasten

Totaal lasten
Resultaat (baten - lasten)

€ 13.277,69

€ 13.380,44

€

€

200,36

195,52

€ 10.962,63

€ 11.367,12

€

€

8.346,82

3.146,88

8.704,61

3.362,54

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
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.

