Voortgezette Gereformeerde Kerk Assen e.o. ‘Oase’.
Adres kerkgebouw:
De Maasstraat 25 9406 RA Assen
Contactadres:
bureau@vgk-assen.nl
RSIN nummer landelijke kerk: 818544739
Het bestuur van de kerk is de kerkenraad, zij bestaat uit 4 gekozen leden, namelijk:

2 ouderlingen
 1 diakenen
 1 predikant voor 20 %
De zittingsduur van ouderlingen en diakenen is 4 jaar
Het dagelijks bestuur bestaat uit de preses, scriba, plaatsvervangend preses en voorzitter diaconie
Het financieel beheer en beheer gebouwen is gedelegeerd aan de commissie van beheer, waarvan de
leden zijn benoemd door de kerkenraad.

Doelstelling:
De voortgezette Gereformeerde Kerk Assen e.o. wil een Bijbelgetrouwe gemeente zijn die de
belijdenisgeschriften ondertekend en er naar handelt. Wij zijn een gemeente van onze Heer Jezus
Christus, die zich wil houden aan wat de Bijbel ons zegt. Jezus kwam voor ons naar de wereld om
onze Verlosser te zijn! Hij staat centraal in ons leven en in onze diensten, waarin we Hem aanbidden
en eren. Wij mogen uitdragen naar de wereld om ons heen en hebben het verlangen om te groeien
in onze missionaire opdracht.

BELEIDSPLAN vGKN kerken
– de activiteiten van de vGKN en de aangesloten kerken.
De activiteiten van de vGKN richten zich op een aantal terreinen:








De verkondiging en uitleg van Gods Woord in de Kerkdiensten
Het pastoraat over de eigen gemeenteleden
In het onderwijs en de bemoediging van de eigen gemeenteleden d.m.v.
o catechisatie
o verenigingen
o cursussen
o huisbezoeken
o bijbelstudiegroepen
o gebedsgroep
Zending
Evangelisatie
Diaconaal
o Binnen en buiten de eigen Gemeente
o wereldwijd.

Speciale activiteiten in het jaar 2014 te Assen:
Behalve de gebruikelijke erediensten op zon- en feestdagen werden de volgende activiteiten
ondernomen:
 Vakantiebijbelweek ten behoeve van alle kinderen van de basisschool leeftijd
 Bijzondere diensten wegens huwelijk of begrafenis
 Ondersteunen ontwikkelingswerk in Roemenië door giften en daadwerkelijk bouwen, dit op
eigen kosten van de deelnemers.
 Speciale diensten bij ouderenzorg

- de inkomsten van de vGKN en de aangesloten kerken
De inkomsten komen in hoofdzaak uit vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, uit collectes en uit
giften of legaten.
De belangrijkste uitgaven betreffen de traktementen en pensioenen van de predikanten en de
kosten van de erediensten [kerkgebouw, organisten, koster].
De kosten van Diaconie, Zending en Evangelisatie worden in belangrijke mate gedekt door de
opbrengsten van collectes en giften voor die doeleinden.
Voor een nadere specificatie van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar het financieel
overzicht.

– de beloning van bestuurders en medewerkers.
Uitsluitend predikanten, organisten en [doorgaans de] kosters ontvangen een geldelijke beloning
voor hun werk. Alle overige taken worden door vrijwilligers verzorgd. In voorkomende gevallen
ontvangen deze een vergoeding van gedeclareerde onkosten, bij hoge uitzondering een vaste
onkostenvergoeding, binnen de kaders van de belastingwetgeving.

Financieel Overzicht vGKN
jaar

Assen
2014

specificatie
algemeen

pastoraat

gebouwen/inventaris

vrijwillige bijdragen
collecten[alg]
giften
overige bijdragen
verhuur gebouwen
overige

4.497,67

5.132,26
3.625,00

1.203,53

onderhoud
verbouwingen
verzekering
huur
energie

6.606,50

440,50
3.049,46
310,00

quota
div. kosten

Resultaat

24.295,00
5.357,31
919,16

traktement predikant
verg. gastpredikanten
verg. organisten e.d.
verg. koster
bijz. diensten
pensioenverz./AOV
overige

diaconie
evangelisatie/zending
jeugdwerk
overige

reserveringen
reserveringen

Inkomsten uitgaven

264,22
2.049,54
488,62
652,43
560,00
1.429,87

bestemd
algemeen

7.000,00
861.79
34.371,43 34.371,43

