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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 2021 van de Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer   
  
Inleiding  
In 2021 hebben wij een enerverend jaar achter de rug die begon en eindigde met een lockdown 
vanwege de coronamaatregelen. Ondanks de beperkingen weten we ons als gemeente gedragen 
door de Heer. We blijven met elkaar verbonden via de livestreamdiensten en wanneer dat mogelijk 
is via de fysieke diensten.  
 
Het kerkelijk leven 
Het jaar 2021 startte met online kerkdiensten, met liederen via Youtube; de activiteiten lagen 
allemaal stil. Op 15 januari werd een online jeugddienst gehouden. In de week van gebed van 17-
24 januari konden we niet samenkomen. U bent toen via email dagelijks herinnerd aan de 
gebedsweek met een Bijbelgedeelte, gebed en aandachtspunten.   
 Vanaf half februari werden de liederen door Reflection en/of enkele zangers o.l.v. de organist 
verzorgd.  
In maart hielden we de ledenvergadering voor het eerst in ons bestaan via de Livestream. Vooraf 
waren de leden gevraagd een enquête in te vullen. Tijdens de vergadering waren de 
kerkenraadsleden aanwezig in de kerk en konden de mensen thuis reageren via WhatsApp. 
Allemaal niet ideaal maar wel een manier om verder te kunnen. 
Vanaf begin april mochten weer een beperkt aantal mensen, na registratie, de kerkdienst bijwonen, 
maar er mocht behalve de zanggroep niemand anders zingen. Op Witte Donderdag hebben we het 
Heilig Avondmaal gevierd met de aanwezigen. Vanaf mei mocht er op praatniveau worden 
gezongen.  
Gaandeweg mochten we weer meer mensen in de diensten ontvangen. Eind mei zijn de 
gebedsbijeenkomsten weer opgestart en niet veel later enkele middagbijeenkomsten. Vanaf begin 
juni dronken we ook weer koffie na de dienst. Ook hielden we op 13 juni het Heilig Avondmaal als 
afsluiting van de gebedsbijeenkomsten.  
Op 12 september deelden wij de gemeente mee dat onze predikant ds. Jikky de Jong-Buursma per 
1 juli 2022 met emeritaat gaat.  
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Sinds 26 september stonden de stoelen in de kerk weer in de normale opstelling met iets meer 
tussenruimte en konden we de 1,5m maatregelen laten varen.  
De Bidstond/Bijbelstudie startte weer op en per oktober hoefden we ons niet meer te registreren 
om naar de diensten toe te komen. De autodienst, crèche en kindernevendienst werden weer 
volgens rooster georganiseerd.  
Actie schoenendoos startte weer en complete dozen konden worden aangekocht via VEG 
Beverwijk.  
Helaas moesten we per 6 november weer een mondkapje dragen bij binnenkomst en op 1,5m van 
elkaar zitten. Het Heilig Avondmaal werd gevierd op onze zitplaats en de wijn gedronken uit kleine 
cups. We hebben voor het uitserveren van de wijn 2 uitdeelschalen en cups aangeschaft omdat we 
in hebben gezien dat dit het meest wenselijk is in de toekomst.  
Op 21 november herdachten we de ons ontvallen leden 
Eind november startte de kindernevendienst weer met het adventsproject. Wekelijks werd een 
kaars aangestoken, een gedichtje opgezegd en gaf de kindernevendienstleiding uitleg bij het bord 
van het adventsproject aan de kinderen.  
Vanaf 5 december mochten we van overheidswege geen avondactiviteiten meer organiseren en zo 
werd ook de Candlelightdienst geannuleerd.  
Hoewel de druk toenam om de kerkdeuren weer te sluiten, konden we op 19 december genieten 
van het kinderkerstfeest en de musical uitgevoerd door de leiding van de kindernevendienst.  
Aansluitend zijn we weer overgestapt op alleen Livestreamdiensten. Op beide kerstdagen is onze 
predikant voorgegaan. Het waren fijne diensten maar het voelde toch weer heel teleurstellend.  
Zoals we het jaar begonnen met beperkingen, zo eindigde het jaar ook.  
 
Werkgroepen/activiteiten 
In onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd. Dat is heel fijn. We willen alle mensen 
die meewerken hieraan heel hartelijk bedanken.  
 
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.  
In 2022 zal de kerkenraad nadenken hoe om te gaan met het vertrek van onze predikant per 1 juli 
2022.  
 
Tenslotte 
Er komen overlijdensberichten van drie leden binnen. In 2021 hebben geen mensen zich bij onze 
gemeente aangesloten. Acht leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Onze gemeente telt per 
31 december 2021 99 leden. 
 
Dank  
Namens de kerkenraad wil ik iedereen heel hartelijk danken voor zijn of haar inzet in 2021. 
Wederom een ongewoon jaar en toch probeerden wij waar mogelijk onze taak te doen. 
Wij mogen wij God danken voor Zijn genade. 
 
Namens de kerkenraad,  
Winfred Groenendijk, 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 
  2021 2021 2020 
        
baten       
        
 Opbrengsten uit bezittingen  €                0   €                0   €               0 
 Bijdragen gemeenteleden  €        59240  €        55226  €       59184  
 Subsidies en overige bijdragen 
van derden   €          4300   €          4797   €         8443 

Totaal baten   €        63540  €        60023  €       67627 

        
lasten       
            
 Pastoraat   €        34200  €        34050   €      33275 
 Kerkdiensten, catechese en 
gemeentewerk  €        11900  €        10954   €        7181  
 Bijdragen aan andere organen 
binnen de kerk  €          1549   €          1849  €        1048 
 Kerkelijke gebouwen (inclusief 
afschrijving)   €          3341   €          3784   €        3280 
 Salarissen  €                0   €                0   €              0 
 Beheer en administratie, 
bankkosten en rente  €        12550  €        10841   €      16592 
 Overige eigendommen en 
inventarissen   €        -   €        -   €      -  

Totaal lasten   €        63540  €        61478  €      61377 

        
Resultaat (baten - lasten)  €                0  €         -1455  €        6250 

 
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.  
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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 2021 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 22 maart 2022 plaatsgevonden. 
 
 
 


