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1 Algemene gegevens   

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer   

Telefoonnummer (facultatief): 06 11 01 25 95 

RSIN / Fiscaalnummer:  1  

Websiteadres: www.veg-wormerveer.org   

Email: secretariaat@veg-wormerveer.org   

Adres: Hennepad 2   

Postcode en plaats: 1521 DG Wormerveer   

Postadres: Rode Ring 173   

Postcode en Plaats 1566 TW Assendelft   

De Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer is een zelfstandige geloofsgemeenschap die 

opgericht is op 28 juli 1953 De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 

Nederland.   

1. Grondslag 

 

De Vrije Evangelische Gemeente van Wormerveer is een liefdevolle gemeenschap van christenen 

die erop gericht is God en de naaste te dienen. We zijn een plaatselijke en zelfstandige gemeente 

die landelijk is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. We geloven dat God 

de wereld liefheeft. We erkennen Jezus Christus als de Zoon van God. Wij willen zijn volgelingen 

zijn, daarbij is de bijbel onze leidraad. Onze kortste belijdenis is: Jezus is Heer. We willen 

zendingsgemeente zijn, dat houdt in dat wij de verkondiging van het evangelie in woord en daad 

als een belangrijke taak zien van de gemeente.   

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 Wormerveer ligt bij de kerkenraad en wordt 

gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 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.   

3. Beleidsplan 

 Het voorgenomen gezamenlijke beleid met bijbehorende middelen wordt elk najaar op de 
jaarvergadering (bondsvergadering) voor het komende jaar met een doorkijk naar het 
daaropvolgende jaar vastgesteld. Dit gezamenlijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door het 
comité en een aantal deelorganisaties die tijdens de jaarvergadering verantwoording afleggen over 
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het door hen uitgevoerde beleid en de financiën. Het gezamenlijke beleid is vastgelegd in een 
samenvattend beleidsplan, dat u op onze website kunt vinden.  

  

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 kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden 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.  

6. Jaaroverzicht 2020 van de Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer   

  

Inleiding 

Ook in 2020 hebben wij als gemeente ervaren dat wij gedragen zijn en worden door de kracht van 

God de Va- der, God de Zoon en God de Heilige Geest. 

2020 begon normaal. Maar begin maart waren de eerste signalen van corona zichtbaar. En op 12 

maart 2020 kwamen we in de eerste lockdown terecht. Dat betekende dat op 14 maart alle 

diensten en andere activiteiten werden geannuleerd. 

Hoe verder was de vraag? Want het was en is belangrijk, dat wij met elkaar VERBONDEN 

BLIJVEN. 

 

Eerste lockdown in het voorjaar 

Direct werd de nieuwsbrief VERBONDEN BLIJVEN verspreid; eerst wekelijks, later één keer per 

twee weken. Daarin stond een overdenking ter bemoediging; verder gebedsonderwerpen, 

verjaardagen, bloemengroet, activiteiten in de omgeving; informatie over de online-diensten en 

collectedoelen. Op deze manier werden alle leden en vrienden geïnformeerd.  

Maar ook waren er via telefoon, kaartjes, WhatsApps, mails etc. persoonlijke contacten. Al 

mochten wij elkaar niet fysiek ontmoeten toch was er veel aandacht voor elkaar. En al snel werden 

er plannen gemaakt om toch kerkdiensten te houden. Van zondag 29 maart tot en met zondag 9 

augustus waren er online-diensten die op zaterdagmorgen werden opgenomen. Wij deelden onze 

diensten met VEG Beverwijk; ook daar werden diensten opgenomen die wij konden beluisteren. 

 

Het ‘nieuwe normaal’ 

Gaandeweg kwam het besef, dat het wel eens lang kon duren, voordat wij als gemeente weer op 

de oude ver- trouwde manier bij elkaar konden komen. Om in de toekomst kerkdiensten te houden 

werden twee sporen uit- gewerkt. 

Allereerst stelde de werkgroep ‘1,5 meter kerk’ richtlijnen op om fysiek bij elkaar te komen; de 

stoelrijen in de kerkzaal werden op 1,5 meter gezet, er werd speciaal schoonmaakmateriaal 

aangeschaft. Verder was aanwezigheidsregistratie verplicht om in geval van corona bij een 

bezoeker van een dienst de andere aanwezigen te informeren. 

https://www.bondveg.nl/anbi/
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Daarnaast werden de technische mogelijkheden voor de livestream onderzocht en uitgewerkt.  

 

Weer samenkomen 

Vanaf 16 augustus waren er weer fysieke kerkdiensten in coronatijd. Meestal waren er circa veertig 

mensen aanwezig. En via de livestream werden de diensten tegelijkertijd of op een later moment 

bekeken. 

 

Gevolgen door weer een lockdown 

Gaandeweg het najaar werd het aantal aanwezigen beperkt tot maximaal dertig volwassenen. 

Totdat de kerkenraad op 28 december besloot om, conform de RIVM-richtlijnen en uit zorg voor 

elkaar (met name voor hen die in de zorg werken), behalve de medewerkers geen bezoekers toe 

te laten. Dus net als in het voorjaar, maar met dit verschil dat wij thuis of waar dan ook via de 

livestream met de aanwezigen in de kerk verbonden zijn. 

 

Speciale diensten 

Ondanks de beperkingen door de pandemie hebben wij toch een paar bijzondere diensten gehad 

(niet dat de andere kerkdiensten niet bijzonder waren, maar toch). 

Allereerst op 16 augustus. We maakten als het ware een nieuwe start. Dit werd onder meer 

gesymboliseerd door het aansteken van de nieuwe paaskaars. 

Op 22 november herdachten wij de leden die in het voorbije jaar van ons waren heengegaan. 

Omdat er maar dertig mensen aanwezig mochten zijn, waren er die zondag twee diensten.  

Op 13 december was er een doopdienst.  

Op 20 december was de gezinsdienst waarin het kinderkerstfeest werd gevierd. 

Op 25 december, eerste kerstdag, hielden wij twee diensten.  

 

Andere activiteiten in het coronajaar 

In januari startte de Alphacursus. Door corona werden de laatste bijeenkomsten in september 

gehouden in een aangepaste vorm. 

De nieuwsbrief VERBONDEN BLIJVEN is tot eind augustus samengesteld en verspreid onder 

leden en vrienden, met daarin een speciale pagina voor de kinderen. Vanaf eind augustus 

verscheen het maandblad weer. Door de pandemie ging de ledenvergadering op 24 maart niet 

door. Wel was het eind mei door de Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid mogelijk een 

schriftelijke/digitale ledenvergadering te houden. In het najaar probeerden wij voorzichtig de draad 

weer op te pakken. Een paar keer kwamen we met enkele mensen samen in de 

bidstond/bijbelstudie-samenkomst. Maar al snel bleek dat mensen zich niet altijd veilig voelden, 

zodat de activiteiten werden gestopt. 

 

Jeugd en jongerenwerk 

Ondanks corona hebben we voor onze jeugd nog veel kunnen organiseren! 

Denk maar aan de kindernevendienst. Tijdens de online-diensten van eind maart tot half augustus 

kregen de ouders elke week een bericht met het filmpje en tips om een knutselwerkje met de 

kinderen te doen. Maar niet alleen de gezinnen konden het filmpje bekijken, iedereen kon het 

filmpje via het eigen Youtube-kanaal van de kindernevendienst zien. Deze filmpjes werden elke 

week gemaakt door een gemeentelid. 

Vanaf 16 augustus waren er weer ‘normale’ diensten, dus ook weer kindernevendienst in de kerk. 

Door alle maatregelen rondom corona waren er vaak weinig of geen kinderen in de kerk, dus dat 

vergde soms best wat flexibiliteit van de leiding.  

De tienerdienst werd vanaf 16 augustus ook weer gehouden. Er werd begonnen met een 

bijbelstudieboekje gemaakt door studenten met als thema: Wie is God? Ook was er voor iedere 

tiener een eigen bijbel die zij op 18-jarige leeftijd meekrijgen. 
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Ook de jeugddiensten en andere activiteiten in samenwerking met Cornerstone gingen door. 

Dankzij livestream en andere digitale mogelijkheden. Zo was er in oktober een jeugdavond met als 

thema ‘Falen’. In november was er een jeugddienst met als thema ‘Tot rust komen bij Jezus’. De 

jeugddienst kon ook via de livestream worden gevolgd. 

Tot slot was er de Jeugd Alpha. Deze Alphacursus werd georganiseerd door Youth for Christ in 

samenwerking met verschillende kerken.  

 

Zending en diaconaat 

Aan het begin van het jaar wordt altijd het collecterooster samengesteld. Zoals gebruikelijk is de 

eerste collecte voor de gemeente; de tweede collecte is dan of voor een specifieke taak van de 

gemeente of krijgt een diaconale of zendingsbestemming. 

In maart waren er door de onlinediensten plotseling geen collecten meer. Maar al snel was er een 

oplossing: in een van de eerste nieuwsbrieven werd een stukje geschreven over de collecten; wij 

konden giften overmaken op de bankrekening van de gemeente. In de nieuwsbrieven werden de 

collectedoelen genoemd die op het collecterooster 2020 stonden. Zo konden wij toch de SZD-

projecten en andere doelen steunen.  

 

Beheer 

De commissie van beheer heeft in het afgelopen jaar veel tijd en aandacht besteed aan onze 

gebouwen. Binnen en buiten werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook maakte de 

commissie een meerjarenplanning voor onderhoud. Enkele leden zaten in de werkgroep ‘1,5 meter 

afstand’; dit met als doel om weer kerkdiensten te kunnen houden.  

 

Activiteiten van de kerkenraad 

De primaire taak van de kerkenraad is het besturen en leiden van de gemeente, samen met onze 

predikant. Daarnaast hebben alle kerkenraadsleden hun specifieke taken binnen en buiten de 

gemeente. 

Zo is Harm Jager voorzitter van het comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en hij 

is voorzitter van de Stichting voor Zending en Diaconaat. Ds. Jikky de Jong-Buursma is bestuurslid 

van het Seminarium. 

Tenslotte 

Er komen overlijdensberichten van twee leden binnen. Wij mogen ook twee nieuwe leden 

verwelkomen. Eén kind is in het midden van de gemeente gedoopt. Onze gemeente telt per 31 

december 2020 110 leden. 

Wij zijn dankbaar dat onze predikant ds. J. de Jong-Buursma in 2020 met zoveel inzet en vreugde 

haar werk in de gemeente doet en velen weet te inspireren.  

Maar bovenal mogen wij God danken voor Zijn genade. Wij mogen een levende gemeente zijn. 

Omdat God voor ons wil zorgen en ons wil zegenen. Ook in 2021! 

 

Secretaris 
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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 

  2020 2020 2019 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen  €        -  €        -   €               0 

 Bijdragen gemeenteleden  €        57940  €        59184   €       59177 

 Subsidies en overige bijdragen van 
derden   €          5700  €          8443  €         6117 

Totaal baten   €        63640  €        67627  €       65294 

        

lasten       

            

 Pastoraat   €        33413  €        33275  €      32843 

 Kerkdiensten, catechese en 
gemeentewerk  €        11826   €          7181   €      11937 

 Bijdragen aan andere organen binnen 
de kerk  €          1570  €          1048  €        1555  

 Kerkelijke gebouwen (inclusief 
afschrijving)   €          3280   €          3280  €      16298 

 Salarissen  €        -   €        -   €      -  

 Beheer en administratie, bankkosten 
en rente  €        13550   €        16592  €      12988 

 Overige eigendommen en 
inventarissen   €        -   €        -   €      -  

Totaal lasten   €        63640   €        61377   €      75620 

        

Resultaat (baten - lasten)  €                0  €          6250  €     -10326 

  

 

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  

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer, dat de 

administratie en jaarrekening van het jaar 2020 door minimaal twee onafhankelijke financieel 

deskundigen is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG 

gevolgd. 

 

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan 

de ledenvergadering.   

De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 23 maart 2021 plaatsgevonden. 

 

 

 


