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Algemene gegevens

Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente De Ontmoetingskerk, Gorinchem

Telefoonnummer (facultatief):

kerkgebouw 0183-511421; secretariaat 0183-880383

RSIN / Fiscaalnummer:

809395046

Websiteadres:

www.veggorinchem.nl

Email:

secretariaat@veggorinchem.nl

Adres:

Stalkaarsen 19

Postcode en plaats:

4205 PG Gorinchem

Postadres:

Stalkaarsen 19

Postcode en Plaats

4205 PG Gorinchem

De Vrije Evangelische Gemeente De Ontmoetingskerk te Gorinchem is een zelfstandige
geloofsgemeenschap die opgericht is in 1943. 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 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.
• Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente De Ontmoetingskerk te Gorinchem ligt bij de
kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de
kerkenraad 6 leden, 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.
• Beleidsplan
Hiervoor verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten.
• 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 kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

• 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.
Verslag Activiteiten
Jaarverslag 2016 VEG Gorinchem
Het jaar begon al mooi met een grote groep jongvolwassenen die meededen met de Alpha cursus.
Het werd al snel een hechte club jonge mensen die samen groeiden in geloof. Vanuit de gemeente
waren diverse mensen betrokken door regelmatig te koken voor deze groep.
In het voorjaar werd duidelijk dat onze voorganger Jikky de Jong-Buursma een beroep had gekregen
vanuit VEG Beverwijk en Wormerveer, dat ze na rijp beraad en gebed heeft aangenomen. Haar werk
moest worden overgedragen en we kwamen voor een nieuwe uitdagende periode te staan. Als
kerkenraad zijn we ons al snel gaan bezinnen welke stappen we moeten gaan zetten. Voor deze
bezinning willen we ruim de tijd nemen en daarom is er besloten dat we eerst een
overbruggingsperiode willen ingaan.
In oktober namen we definitief afscheid van Jikky. In een feestelijke dienst met aansluitend een
onofficieel gedeelte en lunch hebben we Jikky in het zonnetje gezet. Er werden herinneringen
opgehaald en cadeautjes uitgedeeld. Met dankbaarheid kijken we terug op de periode die achter ons
ligt. Het vele werk dat ze voor en achter de schermen heeft gedaan zullen nog velen zich blijven
herinneren.
In september werd de “groepenposter” gepresenteerd. Er is weer een keur aan groepen voor het
nieuwe seizoen. Veel vrouwen kiezen voor de Beth Moore studies terwijl de mannen naar de
mannenavonden in een blokhut met kampvuur gaan. Het jaarthema is “Durf te volgen 2.0”. Een hele
uitdaging om in de voetsporen van Jezus te gaan en hindernissen te overwinnen.
De diensten werden goed bezocht. We zien bezoekers in alle leeftijdscategorieën. Ons oudste lid
werd 100 en de jongste was nog maar net geboren.
Aan het eind van het jaar is de nieuwe geluidsinstallatie in gebruik genomen. Een hele klus om die
voor de Kerstvieringen te installeren. Er zitten nog hier en daar wat kinderziektes, maar we zijn heel
blij met deze verbetering.
We kijken met vertrouwen vooruit naar wat 2017 ons gaat brengen. We vertrouwen daarbij op onze
God en Vader, die ons al die jaren nabij is geweest en ons gebracht heeft waar we nu zijn.

• Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Hiervoor verwijzen wij naar de realisatie 2015 en de begroting 2016 onder het kopje ANBI gegevens
op de website.
• 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.

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.

