ANBI-transparantie: Vrije Evangelische Gemeente te H.I. Ambacht
A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente ‘Maranatha’

Telefoonnummer kerkgebouw:

078 - 7610070

RSIN/Fiscaal nummer:

823230740

Website adres:

www.veghiambacht.nl

E-mail:

info@veghiambacht.nl

Adres:

P.C. Hooftsingel 73

Postcode:

3341 TC

Plaats:

Hendrik-Ido-Ambacht

De Vrije Evangelische Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht is ontstaan uit evangelisatiesamenkomsten die tijdens de tweede wereldoorlog eerst in Zwijndrecht en naderhand in Hendrik Ido
Ambacht in de Hooftwijk werden gehouden. De eerste plek waar onze gemeente samenkwam was
een school in de Wepsterlaan. In 1960 kwam er behoefte aan een eigen gebouw en werd de eerste
steen gelegd op de PC Hooftsingel. De gemeente heeft zowel bloeiende periodes gekend als periodes
van terugloop en armoede. Dit heeft zich echter in de laatste 30 jaar gestabiliseerd. In Hendrik Ido
Ambacht en omgeving zijn er allerlei verschillende kerken en gemeenten. Als VEG Maranatha nemen
wij tussen deze gemeenschappen een unieke positie in. Wij beogen tussen uitgesproken
evangelische en meer traditionele kerkgenootschappen in te staan qua vormgeving, leerstellingen en
beleving. Als VEG Maranatha zijn wij een Christocentrische gemeente, dit wil zeggen dat onze focus
binnen het onderwijs en beleid voornamelijk gericht is op Jezus Christus. Hij is Koning en Heer en het
hoofd van onze kerk. Echter beseffen we als gemeenschap wel het belang van samenwerking met
andere kerken en gemeenten in het dorp. Deze samenwerking uit zich door overleg tussen de
voorgangers/predikanten, gezamenlijke diensten, scholendiensten en de gezamenlijke zorg binnen
de zorginstellingen van het dorp.
De term “Evangelisch” geeft aan dat de gemeente zich wil laten leiden door het evangelie. Met het
woord “vrij” wordt benadrukt dat de gemeente zelfstandig is. Ze is bewust niet gebonden aan een
synode of een overheid. Wel trachten we samenwerking met andere kerken en
geloofsgemeenschappen na te streven.
Wij geloven dat Jezus Christus Gods Zoon en onze Redder is. Ons uitgangspunt daarvoor is de bijbel.
In de bijbel lezen wij dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan uit de dood.
Dankzij Zijn dood en opstanding mogen wij nu een relatie hebben met God. Belangrijk is dat wij een
gemeente zijn die leeft in de verwachting van de terugkomst van onze Heer. Dit geeft ons vreugde en
hoop!

Als gemeente komen wij iedere zondagmorgen bij elkaar. Als huisgezin van God willen wij elkaar
liefhebben, opbouwen en bemoedigen. Op zondagmorgen hebben we samen een dienst. Daarnaast
ontmoeten we elkaar doordeweeks bij Bijbelkringen, studieavonden en werkgroepen.
Als gemeente hebben we ook een taak in zending en verspreiding van het evangelie! Het is ons
verlangen om Zijn onmeetbare liefde en genade bekend te maken in onze omgeving, en ook
wereldwijd!
De gemeente is zelfstandig als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit
rechtspersoonlijkheid. De statuten van de gemeente zijn notarieel vastgelegd en er is een
huishoudelijk reglement aanwezig.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 9 leden, die
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De kerkenraad bestond op 31 dec. 2019 uit:

C. Doelstelling/visie.
De Vrije Evangelische gemeente Maranatha bestaat uit leden en vrienden die de Bijbel als het zuivere
Woord van God erkennen. Dit betrouwbare Woord geeft richting aan al onze activiteiten binnen en
buiten ons kerkgebouw. Als Vrije Evangelische Gemeente in Hendrik Ido Ambacht geven wij uiting
aan wat de Bijbel ons zegt waarbij wij, in navolging van Christus, het dienen van God door eredienst,
aanbidding en lofprijzing, het dienen van elkaar door onderlinge liefde, opbouw en zorg en het
bekendmaken van Gods liefde dichtbij en ver weg in woorden en daden.

D. Beleidsplan.
Onze visie:
Als Bijbelgetrouwe gemeente geven wij uiting aan ons Geloof in God onze Vader, Jezus Zijn Zoon en
de Heilige Geest. Dit doen wij door middel van gebed, onderwijs, groei in geloof, toewijding aan God
en het getuige zijn van Jezus Christus in woord en daad. Als gemeente werken we aan geestelijke
toerusting om onze gaven en talenten in te zetten tot eer van God en tot opbouw van de gemeente.
Hierbij hebben wij speciale aandacht voor kinderen en jongeren.

E. Beloningsbeleid.
Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Op dit moment heeft de gemeente geen voorganger, al
is het de bedoeling om in 2020 een voorganger te beroepen. Een voorganger zou een regulier salaris
ontvangen en zou ook lid zijn van de kerkenraad. In 2019 hebben we gebruik gemaakt van een ZZPer, die zich bezig houdt met het Jeugdwerk. In 2019 heeft dat ruim €3.000 gekost.

F. Verslag Activiteiten.
Activiteiten 2019 (voorbeelden):
1) MARIA (Maranatha In Actie)
Als er gemeenteleden zijn die tijdelijk wat hulp nodig hebben, bij ziekte of andere momenten, dan
wordt die hulp gevraagd in de gemeente. Meestal eerst via de kringen, soms via de gemeentemail of
persoonlijke benadering. Zo hebben we ook in 2019 weer een aantal gemeenteleden kunnen
voorzien van een dagelijkse warme maaltijd, wanneer ze er even niet toe in staat waren om die zelf
te maken.
2) MARANATHA OP DONDERDAG
In september 2019 vierde Maranatha op Donderdag het 1e lustrum. Steeds meer gemeenteleden
vinden op de 1e donderdag van de maand hun weg naar de kerk en zo is het dan ook een gezellige
drukte met soms wel 50 – 60 bezoekers, die onder het genot van koffie of thee en altijd met een
heerlijk gebakje elkaar ontmoeten en bijpraten. Er wordt gesjoeld en er is een tafel met hobby- en
tweedehandsartikelen (waarvan de opbrengst bestemd is voor het bouwfonds). Er zijn altijd
voldoende breiwol en andere materialen aanwezig zodat er allerlei artikelen worden gemaakt voor
goede doelen. Ook zijn er workshops gehouden door gasten die hun hobby gedeeld hebben met
anderen. De ochtend wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke lunch; we eten dan vaak met 30 –
35 personen. Tijdens de verbouwing van onze kerk hebben we een paar maanden gebruik gemaakt
van de Vijverhof en in september jl. konden we weer terug naar onze vertrouwde locatie in de
vernieuwde Maranatha. Op woensdag 10 juli hebben we een vaartocht gemaakt langs dorpjes van de
Alblasserwaard en hebben genoten van de prachtige omgeving en van koffie met appelgebak aan
boord. Vooraf lunchten we met elkaar in “Pand 83” in Nieuw Lekkerland. In deze lunchroom werden
we bediend door een bijzonder enthousiast team van jongelui. Ook in 2020 ligt er een gezamenlijk
uitstapje in het verschiet. Het is fijn om te zien dat steeds meer gemeenteleden (van alle leeftijden!)
deze ontmoetingsochtenden bezoeken.
3) ZENDING
Ook in 2019 hebben wij (= werkgroep zending) ons ingezet om namens onze gemeente contact te
onderhouden met de zendelingen die ondersteund worden. Dit jaar hebben wij ons er mede op
toegelegd om gebedspunten van hen door te geven aan onze gemeente, zowel op de Maandagavond
Bidstond als via de Gemeentemail.
• Fam Van Eijk (van BEZ Brazilië): wij organiseerden met en voor hen een zendingsmiddag op zondag
23 november 2019. Voor hen hielden we een actie in de gemeente voor zonnepanelen in hun

centrum om zodoende altijd elektriciteit te hebben en kosten te kunnen besparen, een prachtig
bedrag werd bijeengebracht door onze leden. We gaven nieuwsbrieven en gebedspunten door.
• Fam. Peiffer in Arizona (zending onder de Indianen in het reservaat): We hebben de nieuwsbrieven
doorgegeven en Daniel Peiffer zal in 2020 spreker zijn in een morgendienst. We ondersteunen hen
met een maandelijkse gift en met een extra gift t.b.v. een stacaravan om gasten te ontvangen.
• Fam. Visser in Brazilië (Children Asking): We onderhielden contact, gaven nieuwsbrieven door en
ondersteunden in gebed. Tevens ondersteunden we Eric en Dominique met een maandelijkse gift. In
2020 wordt een zendingsmiddag met en voor Eric Visser georganiseerd.
• Fam. Kamp (BEZ België): Wij zijn aanwezig geweest op de 50e Belgische Vrouwenconferentie, op de
viering van het 100-jarige bestaan van de BEZ. en op de afscheids-/dankdienst voor Teo Kamp. Teo
ging in 2019 met pensioen en hij droeg zijn voorgangersfunctie van de plaatselijke gemeente over.
De Belgische Evangelische Zending heeft haar naam gewijzigd in Vianova en slaat hiermee een
nieuwe koers in. Wij hielden onze gemeente op de hoogte. Teo Kamp was als spreker in een
zondagsdienst bij ons. Teo zal ook in 2020 weer spreker bij ons zijn. In 2019 ondersteunden wij hen
met een maandelijkse gift.
• Wij verheugen ons in de jonge mensen in onze kerk, die één of twee jaar apart zetten om God en
Zijn Koninkrijk beter te leren kennen en die zo hun leven en toekomst daarop willen afstemmen.
Emma en Eline. Wij volgen hen met interesse en ondersteunen hen in gebed en waar eventueel
nodig.
Ook hebben we (Russische) bijbel- en lectuurverzending georganiseerd van gemeenteleden naar
evangelisten in Rusland i.s.m. Friedenstimme in de kersttijd en een nieuwjaarskaarten-actie naar
onze zendelingen eind van het jaar.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit:
kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom ‘begroting’ in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
In 2020 is het de bedoeling om een voltijd voorganger in dienst te nemen. Daarvoor is €66.000 in de
begroting opgenomen.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen ‘werkelijk’ geven
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van de betreffende jaren.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen
bestedingen van het verslagjaar.

BATEN & LASTEN

begroting

werkelijk

werkelijk

2020

2019

2018

115.000

141.607

118.138

100

214

438

1.000

1.515

1.825

€ 116.100

€ 143.336

€ 120.401

Bestedingen Pastoraat (voorganger/jeugdwerker)

66.000

3.066

51.043

Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk

25.000

27.895

29.194

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

36.800

17.980

13.875

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

12.800

12.861

4.431

-12.500

22.357

13.500

Totaal lasten

€ 128.100

€ 84.159

€ 112.043

Resultaat (baten - lasten)

-€ 12.000

€ 59.177

€ 8.358

BATEN
Bijdragen gemeenteleden
Opbrengsten uit bezittingen
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten

LASTEN

Mutatie bouwfonds

Toelichting:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Bijdragen gemeenteleden zijn de ontvangsten van de vaste vrijwillige bijdragen van de leden
en collectegelden.
Opbrengsten uit bezittingen zijn renteopbrengsten.
Subsidies en overige bijdragen van derden zijn advertentie-opbrengsten in ons maandblad.
Bestedingen pastoraat zijn in 2019 de kosten van een ingehuurde ZZP-er voor het jeugdwerk.
In 2020 is het de bedoeling om een voorganger te beroepen.
Bestedingen kerkdiensten e.a. zijn kosten die samenhangen met de zondagse erediensten,
zoals kosten voor geluid, sprekers, jeugdwerk, zondagschool, e.d..
Lasten kerkelijke gebouwen zijn de kosten voor gas, water en elektra, onderhoudskosten en
huur ruimte voor de zondagschool. Vanaf 2019 komen er afschrijvingskosten bij van
aangeschafte inventaris en muziekapparatuur n.a.v. de verbouwing van het kerkgebouw.
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente zijn de kosten van huishoudelijke aard
en kantoorkosten. Vanaf 2019 komen daar de verwachte hypotheekrente en -kosten bij als
gevolg van de opgenomen hypotheek ter financiering van de verbouwing.
Mutatie bouwfonds zijn de veranderingen in de voorziening verbouwing/bouwfonds. Hier is
in de loop van de jaren goed voor gespaard om de verbouwing in 2019 te kunnen
financieren.
Resultaat (baten – lasten) wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

BATEN & LASTEN

werkelijk

werkelijk

werkelijk

2017

2016

2015

106.461

104.418

103.943

Opbrengsten uit bezittingen

1.220

3.005

2.835

Subsidies en overige bijdragen van derden

1.475

150

200

€ 109.156

€ 107.573

€ 106.978

Bestedingen Pastoraat (voorganger/jeugdwerker)

21.366

17.408

59.358

Bestedingen Kerkdiensten e.a. gemeentewerk

35.173

27.346

23.303

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

12.070

15.113

12.538

4.492

6.878

7.699

35.000

30.000

0

€ 108.101

€ 96.745

€ 102.898

€ 1.055

€ 10.828

€ 4.080

BATEN
Bijdragen gemeenteleden

Totaal baten

LASTEN

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Mutatie bouwfonds
Totaal lasten

Resultaat (baten - lasten)

