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 2021 Vrije Evangelische Gemeente Gouda
Op 31 december 2021 telde de VEG in Gouda (uitgegaan van de adressenlijst van het secretariaat):
50 leden, 41 vrienden en 14 kinderen.

Het jaar 2021 begon in lockdown met beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie. Dat
betekende om de week op zondagmorgen een dienst via Zoom. Van lieverlee waren ook de sprekers
van buitenaf gewend hieraan en gingen voor vanuit hun studeerkamer. Wanneer er geen dienst was
op zondagochtend, was er gelegenheid om bij te praten met koffie of thee, gewoon thuis vanaf de
bank, ook via Zoom. Hier werd goed gebruik van gemaakt. Het aanschakelen van beeld en geluid ging
iedereen steeds beter af. Tot en met 23 mei (1e Pinksterdag) zijn alle erediensten online gehouden.
Op Goede Vrijdag vierden we thuis het Heilig Avondmaal en op 1e Paasdag werd in de huiskamers U
zei de glorie gezongen.
Bij het weer openstellen van de kerk volgen we de aanbevelingen van het CIO (interkerkelijk Contact
in Overheidszaken). Zij heeft een routekaart ontworpen voor kerken om te bepalen wat mogelijk is bij
welk risiconiveau over corona. Bij elke wijziging, door de overheid aangekondigd, wordt het
gebruiksplan aangepast op de dan geldende maatregelen en op de website gepubliceerd. Zo is
verschillende periodes een mondkapje nodig bij het lopen in de kerk, wordt er dan zacht en dan
harder gezongen en raken de voorgangers gewend aan de opgestelde camera’s. Af en toe is
aanmelden om in kerk nodig en koffiedrinken kan vooral als het mooi weer is, zodat we in de kerktuin
kunnen staan.
Op 6 juni is het zover dat de eredienst daadwerkelijk weer in de kerk gehouden wordt. De verbinding
met thuis via Zoom blijft gehandhaafd. In de loop van het jaar wordt het team Beeld en Geluid
uitgebreid en wordt elke keer een verbetering doorgevoerd, zodat al doende geleerd wordt hoe onze
gemeente in deze tijd ook technisch verbonden kan zijn.
Na een lange periode van 1 keer per 2 weken een dienst op zondagochtend is het rooster vanaf
november weer gevuld, waardoor het mogelijk is om elke week een dienst te houden. Er is door velen
lang naar uitgekeken. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken.
Op 24 maart is de jaarvergadering online gehouden, zodat iedereen erbij kon zijn. Na wat oefenen is
ook digitaal stemmen een succes. De kerkenraad heeft minder leden dan voorgaande jaren en er is
nagedacht hoe we de taken kunnen verdelen, waar we prioriteit aan geven en welke taken we aan de
gemeenteleden kunnen vragen om te doen. In maart is onze diaken gestopt na twee termijnen. Nadat,
na de zomervakantie een ouderling door omstandigheden stopt, bestaat de kerkenraad nog uit 1
ouderling/secretaris en 1 jeugdouderling(2 personen 50%). Onze gemeentelijk werker Paul van der
Loo is per 1 oktober 2021 niet langer onze voorganger. Hij heeft een andere gemeente gevonden
waar hij mag dienen voor jongeren en gezinnen.
Na herhaalde stemmingsrondes in zowel het voorjaar als het najaar hebben we een ouderling mogen
toevoegen aan de kerkenraad. Een goede oplossing om de druk te wat verlichten is gevonden door
het inzetten van ouderlingen die eerder in de kerkenraad actief waren, om op zondag ouderling van
dienst te zijn. De bezoekgroep voor ouderen ondersteund de kerkenraad door waar nodig informatie
door te geven na een bezoek. Verder wordt iedereen opgeroepen van zich te laten horen als er
(pastorale) zorg nodig is.
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Arie Boer stopt met het begeleiden van de diensten op het orgel, in de dienst van 28 november
hebben we hierbij stil gestaan. Als afsluiting zongen we samen met Arie een lied door hem
uitgekozen: “Hij die rustig en stil, zicht steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft”.
Een lied wat verder spreekt over trouw blijven en zorg dat het vuur in je nooit dooft. We willen hem
hartelijk danken voor alle keren in zoveel jaren orgelspelen.
Sinds maart 2020 zijn er maatregelen vanwege de coronapandemie. Deze hebben ervoor gezorgd dat
we als gemeente anders zijn gaan functioneren dan daarvoor gewend. Om in het najaar onze visie te
vernieuwen is gevraagd of ieder die dat wil zijn visie te delen, met als kernvraag hoe we als gemeente
de draad weer kunnen oppakken op verschillende fronten. De ingestuurde visies zijn met de groep
betrokken personen doorgesproken. Tijdens de bezinningsdag van de kerkenraad op 11 september is
dit allemaal nog een keer besproken waarna de huidige visie vorm is gegeven en in het najaar
besproken op een gemeenteavond.
De laatste maanden van het jaar is een onderzoekcommissie bezig geweest met de inventarisatie van
onze gemeente en waarvoor we een nieuwe voorganger/gemeentelijk werker nodig hebben. Een
profielschets en een procesaanpak met diverse tijdsindicaties is gemaakt. Aan het eind van het jaar is
deze afgerond. In 2022 zal een beroepingscommissie de taak overnemen en de profielschets als
startpunt gebruiken.
Binnen de Bond is er onder leiding van de regiocoaches nagedacht over de toekomst van de Bond. In
het voorjaar zijn er hierover met ons en andere gemeenten gesprekken geweest. De wens binnen de
Bondsgemeenten is dat er een en ander gereorganiseerd wordt m.b.t. de infrastructuur van de
organisatie. Daarnaast wil men dat er gemeenschappelijke thema’s behandeld gaan worden en
ontmoetingen over gemeentegrenzen heen. Naar de toekomst toe kijken we uit naar hoe een en
ander vorm zal krijgen.

Vanuit het Catharijneconvent is een inventarisatie gemaakt van voorwerpen in onze kerk die voor ons
van waarde zijn. Zowel voorwerpen met een geldelijke waarde als cultuur-historische waarde. Een
rapport daarvan is door hen opgesteld.
Dit jaar is de plaquette van de Joodse gemeenschap op de voordeur van de kerk gerestaureerd. Op
verzoek van de stichting Tsedaka is dit samen met ons opgepakt en uitgevoerd. Geschikt voor
jarenlang bezichtiging door de vele voorbijgangers en mensen die stadwandelingen doen.
Er is met regelmaat een Bijbel op de standaard voor de kerk neergezet om meegenomen te kunnen
worden door voorbijgangers. Steeds weer blijkt de Bijbel weg te zijn.
Jongerenwerk
Op de tienerbijbelkring komen onze jongeren vanaf 12 jaar bij elkaar om uit de Bijbel te lezen en
erover te praten. Dit jaar staan de tien geboden centraal. We leggen steeds de link met het ‘grote
gebod’ en zoeken naar wat God ons in de tien geboden wil geven. We kijken dus verder dan de regel,
maar willen ons verwonderen over wat voor God belangrijk is en waarom.
De groep Bijbelstudie 16plus heeft het gehad over Daniel en Esther; 2 jonge mensen waar we veel
van kunnen leren. Wanneer de bijeenkomst fysiek is wordt er ook een maaltijd met elkaar verzorgd.
Het seizoen afsluiten met een BBQ hoort daar ook bij.
De VEJO komt 2-wekelijks bij elkaar op donderdagavond en organiseert gezellige avonden. Soms
worden 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 belangrijk dat we
elkaar ontmoeten.
Dit jaar hebben we de avonden helaas met regelmaat online moeten houden. Dan hebben we ook
veel lol gehad met spelletjes die goed online te doen zijn. Of een gezelschapsspel waarbij 1 persoon
zorgt dat de pionnen verplaatst worden. We zijn met een vast groepje van 8 jongeren.
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En aanpassen was het ook voor evenementen in coronatijd. Een miniversie van Sirkelslag, VEJO
Kampus niet op de camping maar online verbonden met andere groepen.
In de zomer hebben we nog een gezellig filmavondje gehouden met elkaar. Na een zomerstop zijn we
in september met elkaar weer het seizoen gestart. Dit keer heel sportief. We zijn naar Woerden gaan
lopen. Een heel leuke wandeling waar we weer veel van elkaar hebben geleerd. Gelukkig bracht de
trein ons weer terug. Een mooie foto is opgenomen in de glossy HIER van de Bond.
De leiding is vlak voor Kerst langs de jongeren gefietst om ze even te zien, een praatje te maken en
een kleinigheidje te geven. Dit keer een potje met hartjes gevuld.
Om je te laten weten dat we er zijn.
Dat alle sterren aan de hemel ook voor jou mogen schijnen!
Je bent geliefd!

De kerkenraad van VEG Gouda
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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
2022

rekening
2021

rekening
2020

baten
Opbrengsten uit bezittingen

€

18,480.00

€

8,335.00

€

8,449.72

Bijdragen gemeenteleden

€

51,069.20

€

54,675.18

€

49,156.91

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

1,000.00

€

2,064.91

€

10,899.91

€

70,549.20

€

65,075.09

€

68,506.54

Pastoraat

€

13,578.07

€

17,269.00

€

22,144.33

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€

6,375.00

€

3,354.76

€

2,405.60

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

1,760.00

€

933.99

€

1,414.19

Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€

18,800.00

€

14,789.03

€

21,511.94

Overige eigendommen en inventarissen

€

2,200.00

€

433.88

€

6,853.74

Salarissen (koster, organist e.d.)

€

1,350.00

€

908.57

€

204.00

Beheer en administratie, bankkosten en rente

€

22,003.82

€

15,721.36

€

11,212.83

Totaal lasten

€

66,066.89

€

53,410.59

€

65,746.63

Resultaat (baten - lasten)

€

4,482.31

€

11,664.50

€

2,759.91

Totaal baten
lasten

Korte toelichting voor 2021
Aangezien Paul van de Loo per 1 oktober een andere functie heeft gevonden en niet langer onze
gemeentewerker is, waren de lasten m.b.t. pastoraat minder. Ivm Corona zijn er minder kerkdiensten
geweest. Hierdoor hebben de collectes minder opgebracht, en waren de kosten voor de kerkdiensten
minder dan begroot. Wel zijn er meer kosten gemaakt om onderling verbonden te zijn. Corona zorgde
er ook voor de gebouwen bijna niet verhuurd zijn. Er is wel een start gemaakt met het vernieuwen van
de geluidsinstallatie in de kerk.
Korte toelichting voor begroting 2022
Er wordt gezocht naar een nieuwe gemeentewerker, het is echter onzeker wanneer deze zal
beginnen. De begroting gaat uit iets minder dan een half jaar. Verder zijn er ook kosten opgevoerd
voor het starten met een kerkapp.

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.
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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.

9. Verklaring controle Jaarrekening en Administratie
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