
1 Algemene gegevens  
 
Naam ANBI:   Vrije Evangelische Gemeente Bussum 
Telefoonnummer (facultatief): 035-6912707 
KvK nummer:   76017141 
RSIN / Fiscaalnummer:  0002586046 
Websiteadres:   www.vegbussum.nl 
Email:    secretariaat@vegbussum.nl 
Adres:    Dr. Fred. van Eedenweg 43 
Postcode en plaats:  1401 GC BUSSUM 
Postadres:   Dr. Fred. van Eedenweg 43 
Postcode en Plaats:  1401 GC BUSSUM 
 
 
Grondslag 
 
De Vrije Evangelische Gemeente Bussum (V.E.G.) is een zelfstandige geloofsgemeenschap die is opgericht op 23 
januari 1927.  De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.  
 
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat 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 V.E.G. mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze V.E.G. 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 Bussum ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit de predikant, 4 ouderlingen en 2 
diakenen. De ouderlingen en diakenen 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 op de ledenvergadering voor het 
komende jaar, met een doorkijk naar het daaropvolgende jaar vastgesteld. Dit gezamenlijk vastgestelde beleid 
wordt uitgevoerd door de kerkenraad en een aantal deelorganisaties die tijdens de ledenvergadering 
verantwoording afleggen over het door hen uitgevoerde beleid en de financiën. Het gezamenlijke beleid is 
vastgelegd in een samenvattend beleidsplan, dat u op onze website kunt vinden. www.vegbussum.nl 
 

4 Beloningsbeleid 
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die 
door St. Rechtspositie en de pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland 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 
Wij zijn een gemeente van mensen die Jezus Christus, Gods Zoon, als hun Verlosser ziet en daarom een 
gemeenschap wil vormen waarin iedereen zich aanvaard voelt en gestimuleerd wordt om zich in te zetten voor 
mensen binnen en buiten de gemeente. Opdat ook anderen ontdekken, dat het de moeite waard is om te leven 
met Jezus en zijn gemeenten. 
 
Persoonlijk geloof  
Een eigen relatie met God is voorwaarde om lid te worden. Door Jezus Christus roept God ons allen en alleen 
aan God zijn wij verantwoording schuldig. We hebben dus niet het recht elkaar te veroordelen. Rom. 14:1-12 
“Oordeel elkaar en elkaars overwegingen niet”. Wel kunnen we met elkaar in gesprek gaan. We verwachten 
loyaliteit en trouw aan de gezamenlijk genomen besluiten.  
 
Doop  



Als gemeente hebben wij gekozen voor de kinderdoop, echter volwassendoop na belijdenis behoort ook tot de 
praktijk. Tevens kunnen ouders die dat wensen hun kind voorstellen in de gemeente. Dit geschiedt onder 
verwijzing naar de volwassen doop. 
 
Heilig Avondmaal  
De viering van het Heilig Avondmaal vindt als regel maandelijks plaats. Toegang tot het avondmaal hebben allen 
bij wie de wens daartoe in hun hart leeft en die geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus, Gods Zoon. 
 
Congregationalisme  
Onze gemeente is een zelfstandige gemeente. Samen met andere Vrije Evangelische Gemeenten vormen wij de 
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, zie ook www.bondveg.nl . Wie lid wordt van onze 
gemeente wordt dus ook (indirect) lid van de Bond.  
 
Plaatselijk worden beslissingen genomen door de ledenvergadering, dat wil zeggen, alle leden samen. Landelijk 
worden beslissingen genomen door de bondsvergadering, dat wil zeggen, alle aangesloten gemeenten samen.  
 
Elk lid van de gemeente staat in het ambt van gelovige ( algemeen priesterschap ), en kan zijn gaven inzetten 
voor het koninkrijk van God. We kennen verder enkele bijzondere ambten, die van predikant, diaken en 
ouderling. Deze ambten kunnen door zowel mannelijke - als vrouwelijke leden bekleed worden. Ook zijn er 
pastorale medewerkers actief. Wij kennen geen andere autoriteit dan Jezus Christus.  
Hij is het Hoofd van de gemeente, wereldwijd en plaatselijk. Belijdenis geschriften zijn altijd een product van de 
tijd en door mensen geformuleerd. We willen ons niet laten binden door deze geschriften. Onze enige belijdenis 
is dat Jezus Christus Gods Zoon is en Redder, deze belijdenis bindt mensen samen.  

 
Zending  
We willen een gemeente zijn, niet naar binnen gekeerd maar met oog voor de wereld waarin we wonen. Daaruit 
vloeit voort dat we, als gemeente, maatschappelijk betrokken zijn. We willen niet alleen in woord, maar ook in 
daad getuigen van Jezus onze Heer.  
 
        6 Verslag Activiteiten 
We hebben veel om dankbaar op terug te kijken. Dankbaar zijn we dat we al 60 jaar diensten mogen houden in 
ons huidige gebouw. Het is voor de gemeente een waar thuis geworden, waar we lief en leed mogen delen. We 
mochten genieten van een aantal bijzonder feestelijke diensten, niet alleen de grote feestdagen maar ook dit 
jaar mochten we kinderen dopen. Eén van de diensten was wel heel speciaal, niet alleen hun moeder 
beantwoordde de doopvragen ook  de zusjes van negen en elf  gaven te kennen dat zij gedoopt wilden worden.   
Dankbaar zijn we met de nieuwe leden en vrienden, sommige zijn voor ons oude bekenden. ds. Joep van de 
Geer – predikant in buitengewone dienst – in deze dienst verbonden aan onze gemeente, zodat hij een ‘thuis’ 
heeft, van waaruit hij zijn werk kan verrichten. Hij werd van harte welkom geheten, alsook zijn vrouw. 
Verdriet was er over de twee broeders en een zuster die ons in 2019 ontvielen. We merken dat we ouder 
worden. Troostend is het dat u zo trouw om de nabestaanden heen staat. 
Ook dit jaar hebben we diensten gehouden waarbij de drempel om iemand mee te vragen zo laag mogelijk werd 
gehouden, het is bemoedigend om te merken dat u zo vrijmoedig bent om iemand mee te vragen. Op 6 april 
was in ons kerkgebouw een Praise concert van Reyer. Een echte happening! Met een volle kerk zingen en muziek 
maken tot eer van God. Onze startzondag stond ik het teken van de kerkproeverij, dit jaar werd onze kennis van 
bijbelverhalen en muziek getest en voor de kinderen was er een ballonnenkunstenaar uitgenodigd. Ook zijn 
KerkAnders bijeenkomsten en Maaltijd en Programma goede bijeenkomsten om mensen voor uit te nodigen. Het 
is mooi om te zien dat er een aantal vaste bezoekers zijn.  
 
Wij zijn en blijven natuurlijk ook een zendingsgemeente en door bij bijzondere diensten flyers in de buurt te 
verspreiden, proberen wij mensen te bereiken en uit te nodigen in onze diensten. En tijdens de startzondag en 
het ouderen kerstfeest zien wij dan nieuwe gezichten in ons midden. Wij willen met elkaar blijven bidden (al 
wordt de bidstond niet echt goed bezocht) voor positieve veranderingen en groei. 
En iedere dienst is al bijzonder door Embrace, het combo dat nog steeds de Opwekkingsdiensten begeleid en 
door de vier organisten die afwisselend onze lofzang jubelend ondersteunen. 
 
Op de 4e zondag van de maand (behalve tussen Pinksteren en de startzondag medio september) wordt er nog 
een bijeenkomst in de avond gehouden; KerkAnders zoekt reisgenoten. Deze bijeenkomsten kenmerkt zich door 
een andere opzet dan de ochtenddiensten, waar niet alleen meditatie maar ook discussie en andere vormen van 
participatie plaatsvindt. 
 
Naast het werk binnen de eigen gemeente participeren wij ook in de Raad van Kerken 
Naarden/Bussum/Hilversumse Meent, neemt ds. Smit deel aan het predikanten overleg Naarden/Bussum en 
wordt er aandacht geschonken aan het Naarderheem.  



Evenementen als “mini-kerkendag”, vredesweek en oecumenische vieringen en de wekelijkse diensten in het 
Naarderheem vloeien hieruit voort. 
 
Predikant 

• Ds. P.A. Smit is sinds 1 september 2011 predikant van onze gemeente in een dienstverband van 60%. 
• Tot de taken van de predikant behoren o.a.: 
• Verzorging van de zondagse diensten; 
• Verzorging van rouw- en trouwdiensten; 
• (crisis) pastoraat; 
• Verzorgen van catechisatie; 
• Leiden van Bidstond en Bijbelstudie. 

 
 
Ledenvergaderingen 

 
In 2019 zijn er twee reguliere en één extra  ledenvergadering gehouden: 
8 mei   : voorjaarsledenvergadering 
19 mei  : extra ledenvergadering 
20 november : najaarsledenvergadering. 
 
 
Bijzondere evenementen en diensten 
Als gemeente mogen we ons gelukkig prijzen dat wij (momenteel) de beschikking hebben over 4 organisten die 
in de diensten de samenzang begeleiden.  
(Bijna) wekelijks begeleid ons combo Embrace (in wisselende samenstelling) de Opwekkingsliederen.   
Daarnaast hebben de volgende groepen/koren in 2019 aan verschillende diensten meegewerkt: 
27-01   : Kinder- en Jongerenkoor “Jong Holland” uit Huizen; 
09-06 (Pinksteren) : Gospelkoor “Dabar’Yah” uit Hilversum; 
23-06   : Kinderkoor “Hatikwa” uit Hilversum; 
10-11    : Ensemble “Voices” uit Bussum; 
08-12 (Advent Zangd.) : Gospelkoor Endoza uit Hilversum; 
25-12   : Saskia Le Poole (cello) en Iris van der Ende (harp). 
Voor de allerkleinsten is er wekelijks crèche, voor de iets oudere kinderen (tot 12 jaar) de Kinder Neven Dienst 
en 1 keer per maand (behalve in de zomermaanden) wordt er voor de tieners een 10+ viering gehouden. 
 
januari 
Het nieuwe jaar werd op 1 Januari 2019 begonnen met de nieuwjaarsbijeenkomst.  Vanaf 16.30 uur was een 
ieder van harte welkom om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. Deze nieuwjaarsbijeenkomst, in de vorm 
van een receptie met hapjes en drankjes, een korte meditatie en gebed werd door zo’n 50 mensen, waaronder 
enkele gasten, bezocht.  
 
Van 20 t/m 27 januari, de week van eenheid van Christenen, werd het oecumenisch avondgebed gehouden in de 
Maria- of Koepelkerk. Het thema van deze week was “Recht voor ogen”. 
Op zondag 27 januari werkte Kinderkoor Jong Holland enthousiast mee in de Gezinsdienst. 
Veel kinderen, ook leerlingen van bij onze kerk liggende sch(o)l(en) waren in deze dienst aanwezig. 
Het was een feest voor jong en oud. 
 
februari 
Op 3 februari werd er, in het kader van de mini-kerkendag, een oecumenische dienst in de Maria- of 
Koepelkerk in Bussum gehouden. Het thema van deze dienst was “Recht voor ogen”; een vervolg op de week 
van gebed. 
 
maart: 
17 maart: biddag voor gewas en arbeid. 
 
april 
Op zaterdagavond 6 april werd in ons kerkgebouw een Praise concert van Reyer. 
Een echte happening! Met een volle kerk zingen en muziek maken tot eer van God. 
 
In de diensten van de lijdens-zondagen (van 10 maart t/m 14 april) lieten de kinderen en de leiding van de 
Kinder Neven Dienst ons meegenieten van hun 40-dagen project. We hoorden over de verwilderde plek grond 
die een mooie tuin werd waar kinderen konden spelen en snoeptomaatjes groeiden. 
 



18, 19 en 20 april was er de “Stille Week”. Zoals inmiddels gebruikelijk werd op Witte Donderdag de Maaltijd van 
de Heer gevierd; doofden we op Goede Vrijdag de Paaskaars om op Stille Zaterdag “stil” te zijn. Stil voor het 
grote feest van Pasen dat we op 21 april vierden.  
 
mei 
Op 4,5 en 6 mei werd de jaarlijkse kledingactie voor Oekraïne gehouden. Op 9 meil mochten er weer vele dozen 
(74 stuks!) met kleding naar het verzamelpunt in Beverwijk worden gebracht. 
 
8 mei 1960 was de datum waarop onze gemeente ons huidige kerkgebouw heeft aangekocht. 
60 jaar lang mogen we nu al in dit gebouw onze erediensten houden.   
 
Zondag 12 mei was een zangdienst. Van tevoren kon iedereen een favoriet lied opgeven. Daar is goed gebruik 
van gemaakt en zo hebben we met elkaar een prachtige dienst beleefd waarin we ook het Heilig Avondmaal 
mochten vieren. 
 
Hemelvaartsdag was op 30 mei. Deze dag begon in de vroege morgen (06.00 uur) met het dauwtrappen o.l.v. 
Tim. Na een terugkomst stond er een gezamenlijk ontbijt gereed om daarna om 09.00 uur de kerkdienst te 
houden. 
 
juni 
Het Pinksterfeest werd op zondag 9 juni luister bijgezet door Gospelkoor DabarÝah uit Hilversum. 
Ook werd in deze dienst ds. Joep van de Geer, predikant in buitengewone dienst, verbonden aan onze gemeente 
om zo zijn werkzaamheden in Utrecht, gesteund vanuit onze gemeente, kan uitvoeren. 
 
Zaterdag 22 en zondag 23 juni stonden in het teken van onze kinderen. 
Mede door het prachtige weer was er op de zaterdag een gezellige speeldag voor de kinderen van de KND in 
Oud Valkeveen. Er was voor ieder kind wel wat te doen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Van vliegen in 
de bij, botsen in de botsauto’s, treintje rijden, trampolinespringen, klimmen en springen. We hadden weer 
prachtig weer en daarom hebben we aan het einde van de middag ook nog even kunnen zwemmen. 
Als afsluiting zijn we met elkaar nog een pannenkoek en een ijsje gaan eten en daarna, moe maar voldaan, 
teruggereden naar de kerk, waar de ouders al op ons stonden te wachten. 
 
Op 23 juni vierden we samen met de kinderen de feestelijke kinder-/gezinsdienst waaraan kinderkoor Hatikwa uit 
Hilversum meewerkte. Het was (weer) genieten van kinderlijk lof prijzen. 
 
Op 28, 29 en 30 juni waren verschillende jongeren vanuit onze gemeente weer aanwezig op het Kampus 
Weekeinde dat in het Allurepark “de Lucht” in Renswoude plaats vond. 
Het werd weer een goed weekeinde waarin contacten met diverse jongeren uit andere Vrije Evangelische 
Gemeenten gelegd konden worden. 
 
juli/augustus 
Tijdens de vakantieperiode stonden veel activiteiten “op een laag pitje” om na de startzondag weer vol energie 
deze activiteiten voort te zetten.    
Evenals vorig jaar kon door grote inzet van diverse (thuis blijvende) leden, de begeleiding van 
Opwekkingsliederen door Embrace tijdens de vakantie periode worden voortgezet. 
 
september 
15 september: Startzondag. m.m.v. onze band “Embrace” die voor deze gelegenheid weer versterking had 
gekregen van een aantal oud koorleden van New Voice. 
Startzondag wordt tegenwoordig ook wel “Kerkproeverij” genoemd. Dit is een landelijk initiatief om leden te 
prikkelen om juist op die collega, buurman, vriend of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ja je met me 
mee?” Een aantal mensen waren op de vele uitnodigingen die voor deze zondag waren gedaan ingegaan. 
Het thema van deze startzondag was “Een goed verhaal”, waarvoor Petra de Exodus uit Egypte had uitgekozen, 
aangevuld met een tekst uit Timotheüs. Daar waren meerdere boodschappen uit te halen.   
Na de feestelijke startdienst stond de koffie in de Hoekendijkzaal gereed. 
Na twaalf uur mocht iedereen weer terug de kerkzaal in om zich in groepjes van ongeveer acht personen te 
formeren om mee te doen aan de prachtige quiz die Sipke en Alexander presenteerden onder het motto ‘Quizt 
het wel, quizt het niet!’. Maar liefst 48 vragen over bijbelse teksten en personen en 16 bonusvragen over titels 
van liederen of filmfragmenten moesten beantwoord worden. 
Met veel animo werd dit gedaan, onder geroep van verschillende dierengeluiden (elke groep vertegenwoordigde 
een diergroep, zoals koeien of ezels).   
Tijdens de quiz was er voor de kinderen een andere zeer geslaagde activiteit. Er was namelijk een 
ballonkunstenaar ingehuurd, die binnen de kortste keren allemaal leuke (voornamelijk dieren- en bloemen-) 



figuren met ballonnen in elkaar wist te flansen. De kinderen mochten het ook zelf proberen met soms 
verbluffend resultaat! 
De startzondag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Het weer werkte goed mee waardoor zowel binnen 
(Hoekendijkzaal) als buiten (achterpad) van het heerlijke voedsel kon worden genoten. 
 
In de week van 22 t/m 29 september was de “Vredesweek” met als thema: “Vrede verbindt over grenzen”. 
Op 22 september werd er in de Grote Kerk va Naarden een oecumenische dienst gehouden. 
Op woensdagavond 25 september was in de Mariakerk (Koepelkerk) in Bussum het inmiddels traditionele 
Avondgebed voor de Vrede. 
 
oktober 
6 oktober: Israëlzondag.  
 
november 
10 november: Dankdag voor gewas en arbeid. 
Op deze zondag werden boodschappen ingezameld t.b.v. de Voedselbank. 
Het Ensemble “Voices” werkte aan deze dienst mee. 
  
Zondag 24 november was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar; “Eeuwigheidszondag”. 
In deze dienst herdachten wij de in het afgelopen (kerkelijk)jaar ons ontvallen broeders en zusters.  
Het was een dienst vol emoties, waarop we met dankbaarheid mogen terugzien. 
Sinds 2009 hebben wij het “Gedachtenisboek”. In dit boek wordt van iedere overledene een pagina toegevoegd 
waarin het uitgesproken “in memoriam” is opgenomen. 
Onze gemeente is in 1927 opgericht.  
Vanuit het archief zijn, voor zover bekend, de namen achterhaald van leden en doopleden die vóór 2009 zijn 
overleden. Deze namen zijn op deze zondag eveneens aan het Gedachtenisboek toegevoegd. 
 
december 
Zondag 1 december, de eerste zondag van het kerkelijk jaar, 1e Advent. 
Op deze zondag werd ook een gemaakt van het Adventsproject van de Kinder Neven Dienst dat als thema heeft: 
“Weet je al dat Jezus komt”. Dit thema was ook de titel van het Adventslied dat de kinderen samen met de 
gemeente in deze Adventsperiode zong. 
De thema’s van de Adventszondagen waren: 
1e Advent : Aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria (n.a.v. Lucas 1 : 26-30); 
2e Advent : Aankondiging van Jezus’ geboorte aan Jozef (n.a.v. Matt. 1 : 18-25); 
3e Advent : Aankondiging van Jezus’ geboorte aan de Wijzen uit het Oosten  
      (n.a.v. Matt. 2 : 1-12); 
4e Advent : Aankondiging van Jezus’ geboorte aan de herders (n.a.v. Lucas 2 : 8-20). 
 
Zondagavond 8 december was er de Advent Zangdienst met medewerking van Gospelkoor Edoza uit Hilversum. 
Een goed bezochte avond waarop bekende kerstliederen werden gezongen. 
 
Woensdag middag/avond 18 december was er het Kerstfeest 60+.  
Na ontvangst met koffie, thee en kerstbrood was er de kerstviering. De bijeenkomst werd afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. Een fijne middag/avond waarop ruim 60 leden/vrienden aanwezig waren. 
Tijdens deze middag werd door Jeroen Knevel een presentatie getoond over het kindertehuis in Aljeco. De 2e 
collecte op 1e kerstdag was bestemd voor de kinderen van dit huis. Hoewel zijn in Tanzania wonen hebben deze 
kinderen nog nooit een bezoek gebracht aan een wildpark. Nu het huis 5 jaar bestaat willen we met deze collecte 
een uitje van de kinderen naar een wildpark financieel mogelijk maken. 
 
Het kinderkerstfeest werd ook dit jaar op de zondagmorgen gevierd en wel op 22 december. 
Veel kinderen, ook van buiten de gemeente, waren met hun ouders en/of opa’s en oma’s aanwezig.  
In deze feestelijke dienst was er van alles te beleven voor kinderen en voor volwassenen. Irene presenteerde 
een interactieve kerstquiz die leuk is voor jong en oud. Esther heeft de choreografie van een dans gemaakt en 
heeft deze met de kinderen ingestudeerd. Er was een door Aenneli geschreven kerstverhaal en de kinderen 
zongen onder begeleiding van Cindy het laatste couplet van het adventslied. Daarnaast werden er natuurlijk ook 
verder veel kerstliedjes gezongen, onder leiding van ons inmiddels bekende altijd enthousiaste 
kinderkerstfeestmuzikanten. 
 
De Openlucht Kerstnachtdienst op het Ravelijn is inmiddels een traditie geworden. Dit jaar werd deze 
openluchtdienst voor de 29e (!) keer door onze gemeente, in samenwerking met de Stichting Burgerzin en 
muziekvendel Nardinc, georganiseerd. Fijn is het dat ook dit jaar weer ruim 300 mensen deze viering, die om 
23.00 uur begint, hebben bezocht.  
 



25 December, eerste kerstdag, mochten we in een feestelijke eredienst bij elkaar komen. Een dienst waarin 
Saskia Le Poole (cello) en Iris van der Ende (harp) ons diverse kerstmelodieën ten gehore brachten. 
 
 
Bidstond en bijbelstudie 
In 2019 kwamen we 8 keer bij elkaar voor de Bidstond en Bijbelstudie op: 
08-01-2019 n.a.v. Jesaja 48 en 49 
05-02-2019 n.a.v. Jesaja 50 en 51 
05-03-2019 n.a.v. Jesaja 52 en 53 
02-04-2019 n.a.v. Jesaja 54 en 55 
07-05-2019 n.a.v. Jesaja 56 en 57 
04-06-2019 n.a.v. Jesaja 58 en 59 
15-10-2019 n.a.v. Jesaja 60 
05-11-2019 n.a.v. Jesaja 61 en 62 
 
Een weg van geloof en leven (verNIEUWen) was het thema van 7 zondagavonden waarin Petra, aan de hand 
van het boekje Renovare, met een groepje van maximaal 7 personen zich verdiepten in verschillende 
geloofswegen t.w.: 

• De meditatieve traditie (gebedsbeweging); 
• De heiligingsbeweging (zoeken naar een gave manier van leven, strijden tegen zonden); 
• De charismatische beweging (de nadruk ligt op de kracht van de geest); 
• De barmhartigheidsbeweging (geloven leidt tot streven naar sociale gerechtigheid, inzet voor de 

armen); 
• De evangelische beweging (het accent ligt hier op het Woord, zoals we dat horen in de Bijbel, in 

Christus, in de verkondiging); 
• De traditie van de eenheid van geestelijk en dagelijks leven (met haar nadruk op uitleven wat we 

geloven; wordt ook wel de sacramentele- of incarnatiebeweging genoemd). 
 
 
Jeugd/Jongeren 
Tijdens de zondagse diensten is er voor de aller kleinsten (0 tot 4 jaar) een crèche. Voor de kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 12 (basisschool) is er de Kinder Neven Dienst. Deze kinderen gaan op een bepaald moment 
vanuit de kerkzaal naar hun eigen ruimte waar hen op hun niveau de Bijbelverhalen worden verteld. 
Op de 3e zondag van de maand is er voor de 10+ jeugd de een zogenoemde 10+ viering. 
Eén maal per maand wordt voor de jongeren in de leeftijd 10 tot …. jaar een V.E.J.O.-avond georganiseerd in 
“Het Honk”.  Naast gesprekken over het geloof zijn  gezelligheid, sport en spel  de thema’s van deze avonden. 
De werkgroepen: 

• Crèche 
• Kindernevendienst 
• 10+ vieringen 
• VEJO/’t Honk 

 
Pastoraat 
De predikant is (hoofd)verantwoordelijk voor het pastoraat binnen de gemeente. 
Hierin wordt de predikant ondersteunt door de Werkgroep Pastoraat.  
Het crisispastoraat wordt door de predikant gedaan; de leden van de werkgroep nemen o.a. het ziekenbezoek 
voor hun rekening. 
Daar naast is er nog de werkgroep “Gemeentecontact”. De leden van deze groep bezoeken ook de (langdurig) 
zieken en de ouderen. 
 
Embrace 
Embrace is een combo dat (bijna) wekelijks de liederen uit Opwekking begeleid. Nadat in 2015 ons koor “The 
New Voice” is opgeheven, hebben enkele leden van het koor zich bij Embrace aangesloten om zodoende het 
vocale deel te versterken. 
 
Werkgroep voor Zending & Diaconaat (W.Z.D.) 
Als Vrije Evangelische Gemeente willen we zendingsgemeente zijn. Dit houdt in dat we er aan meewerken om 
zoveel mogelijk mensen deelgenoot te maken van Gods bevrijdende liefde in Jezus Christus. De bijbel leert ons 
ook dat we onze naaste in zijn levensbehoefte dienen te ondersteunen, om een menswaardig en gerespecteerd 
leven te kunnen leiden, op basis van gelijkwaardigheid. 
De W.Z.D. stelt zich tot taak om de gemeente te ondersteunen, stimuleren en te motiveren om uitvoering te 
geven aan de visie op Zending en Diaconaat. 
Opdracht: 

1.  De coördinatie van diaconale zorg binnen en buiten de gemeente. 



2.  Het ondersteunen van zendingsprojecten. 
3.  Het ondersteunen van diaconale projecten. 
4.  De gemeente toe te rusten tot een missionaire en diaconale houding. 
5.  Het stimuleren en stroomlijnen van verenigingsactiviteiten die zending en diaconaat ondersteunen. 

 
 
Commissie van Beheer 
De Commissie van Beheer adviseert de Kerkenraad in het beheer van de stoffelijke zaken zoals: 
Onderhoud van het kerkgebouw, tuin en inventaris; 
Financiële aangelegenheden. 
Ons kerkgebouw aan de Dr. Frederik van Eedenweg 43 te Bussum is sinds 2006 een “Rijksmonument”. 
Als eigenaar van dit gebouw zijn wij verplicht om dit monument goed te onderhouden. Een voordeel hiervan is 
dat de kosten van dit onderhoud vanuit het Ministerie van O.C. & W. subsidiabel zijn.  
Hiervoor wordt periodiek een meer-jaren onderhoudsplan gemaakt.  
Het huidige onderhoudsplan loopt van 2016 t/m 2021. 
Binnen dit plan is de renovatie van de toren het grootste object. Deze renovatie heeft inmiddels in 2017 
plaatsgevonden. 
 
Vrouwenvereniging 
Eén maal per maand komt de Vrouwenvereniging bij elkaar. Dit is over het algemeen op de laatste 
woensdagavond van de maand. Per avond wordt een thema behandeld. 
 
Communicatie 
Tien keer per jaar verschijnt het maandblad. Dit is het officiële orgaan van onze gemeente welke aan alle leden 
wordt toegezonden. 
De redactie maandblad is verantwoordelijk voor de inhoud ; de perscommissie verzorgt het drukken en 
verzenden van het maandblad. 
Naast het maandblad beschikt de gemeente over een internetsite, www.vegbussum.nl . 
De internet werkgroep verzorgt deze site. 
De zondagse diensten worden d.m.v. Kerk-TV rechtstreeks via het internet (website) uitgezonden. Ook is er de 
mogelijkheid om de diensten op een later tijdstip terug te kijken. 
 
 



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. 
 

 Begroting 

    2020 

Rekening 

     2019 

Begroting 

     2019 

Rekening 

   2018 

Begroting 

   2018 

BATEN:      

      

Opbrengsten uit bezittingen 12.650,00 14.056,71 13.300,00 11.366,92 12.000,00 

Bijdragen gemeenteleden 78.070,00 76.830,99 70.100,00 84.166,80 73.600,00 

Subsidies en overige bijdragen 

                                 derden 

 

10.495,00 

 

10.930,88 

 

10.600,00 

 

11.510,84 

 

7.000,00 

Totaal Baten 101.215,00 101.818,58 94.000,00 107.044,56 92.600,00 

      

LASTEN:      

Pastoraat 2.500,00 1.984,92 2.500,00 2.401,43 2.250,00 

Kerkdiensten, catechese en 

                         gemeentewerk 

 

12.740,00 

 

14.973,25 

 

10.500,00 

 

12.903,71 

 

10.500,00 

Bijdrage aan andere organen          

                         binnen kerk 

 

9.110,00 

 

8.722,05 

 

9.000,00 

 

9.593,50 

 

9.550,00 

Kerkelijke gebouwen (incl. afschr.) 10.680,00 10.367,78 6.000,00 10.978,51 7.000,00 

Salarissen 55.900,00 55.038,60 53.500,00 50.411,46 50.250,00 

Beheer, admin. , bankkosten en rente 20.585,00 19.952,89 20.000,00 21.608,30 19.400,00 

Overige eigendommen en inventaris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal Lasten 111.515,00 111.039,49 101.500,00 107.896,91 98.950,00 

Resultaat (baten -/- lasten)   -10.300,00    -9.220,91      -7.500,00    - 852,35    - 6.350,00  

 

Toelichting op de baten en lasten 2019 V.E.G. Bussum: 
De verkorte staat van baten en lasten omvat de gezamenlijke financiële gegevens van: 

• Gemeente 
• Werkgroep voor Zending en Diaconaat 
• Perscommissie 

 
Het totaal aan inkomsten lag in 2019 bijna € 7.000,-- hoger dan was begroot.  
De uitgaven lagen  € 9.500,-- hoger dan vooraf was gepland.  
Per saldo is er over 2019 een negatief resultaat ontstaan ad. € 9.220,91 (t.o.v. een begroot tekort  
ad. € 7.500,--). 
Wordt dit negatieve saldo per administratie bekeken dan zien we dat: 



• de gemeentelijke jaarrekening een tekort vertoont van € 9.088,02; 
• de Werkgroep voor Zending en Diaconaat € 475,17 meer uitgegeven heeft dan er werd ontvangen en 
• de Perscommissie met een positief resultaat van € 342,28 het jaar 2019 afsloot. 

De hiervoor genoemde positieve/negatieve saldo’s  zijn ten gunst/laste gebracht van de aanwezige algemene 
reserves. 
 
Deze jaarcijfers betreffen voorlopige cijfers.  
De administraties zijn door de kascontrolecommissies gecontroleerd en akkoord bevonden, echter………. de 
voorjaarsledenvergadering die voor 22 april 2020 stond gepland, kon vanwege de maatregelen rondom het 
Coronavirus geen doorgang vinden. De leden van de gemeente zijn dus (nog) niet in staat geweest de 
gepresenteerde jaarrekening(en) 2019 goed te keuren. 
De behandeling van de jaarcijfers 2019 zal nu plaats vinden tijdens de najaarsledenvergadering die voor 
november 2020 staat gepland. 
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Door de leden van de gemeente worden elk jaar bedragen 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. 
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en de 
overige kerkelijke activiteiten voor jong en oud. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan de salariskosten van de predikant en de koster, het in 
stand houden van het kerkgebouw, de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk 
werk van het kerkgenootschap. 
 
Onder de lasten “beheer en administratie” zijn opgenomen: de kosten voor administratie, de vaste kosten m.b.t. 
het kerkgebouw zoals verzekeringen en nutsvoorzieningen alsmede vervanging en/of onderhoud van inventaris. 
 
Jaarlijks worden in het voorjaar, na sluiting van de administratie(s) welke gelijklopen aan het kalenderjaar, 
kascontroles gehouden waarna de (voorjaars)ledenvergadering de penningmeester(s) decharge verleent voor het 
gevoerde beleid. 
   
 
Begroting 2021: 
Deze begroting, o.a. gebaseerd op de werkelijke cijfers tot en met september 2020, zal in de (najaars) 
ledenvergadering van november 2020 aan de leden worden gepresenteerd. 
Na goedkeuring hiervan zal de begroting op deze site worden gepubliceerd. 
 
 


